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STAN ZDROWIA

TRENINGI MARKETING

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych osobowych dziecka wyżej podanych przez Future is Now Rafał Załęskioraz Laboratorium
Futbolu Sp. J. w zakresie realizacji umowy o świadczenie usługi w postaci zajęć piłkarskich, organizacji wyjazdów szkoleniowych oraz na zawody sportowe, prowadzenia
rejestrów postępów szkoleniowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę Future is Now Rafał Załęski oraz Laboratorium Futbolu Sp. J. na przesyłanie informacji dotyczących współpracy zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA

PREFEROWANE GODZINY TRENINGÓW (PROSZĘ WPISAĆ)

PREFEROWANE DNI TRENINGÓW (PROSZĘ WPISAĆ)

Niniejszym potwierdzam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/ przeciwwskazań do uczestnictwa (ćwiczenia) w zajęciach fizycznych.

INFORMACJA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO TRENINGÓW PIŁKARSKICH

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA - UCZULENIA

WIZERUNEK

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA - KONTUZJE

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA - CHOROBY

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA - INNE PRZECIWWSKAZANIA

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika (w formie foto/audio/video) na potrzeby bieżącej działalności Future is Now Rafał Załęski oraz Laboratorium
Futbolu Sp. J., w tym działań promocyjno- marketingowych.
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DEKLARACJA UCZESTNIKA- FUTURE IS NOW RAFAŁ ZAŁĘSKI I AKADEMIA TECHNIKI SKILLS BOX

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
FUTURE IS NOW RAFAŁ ZAŁĘSKI I AKADEMIA TECHNIKI SKILLS BOX

Deklaracja niniejsza złożona w miejscowośći……………………………………………..w dniu ……………………………………………...

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych pojęć:

przez……………………………………………………………………………………(zwanego dalej Opiekunem). Opiekuna prawnego

- Organizator zajęć – podmiot posiadający ważną umowę o współpracy z Laboratorium Futbolu Sp. J. oraz
wszystkie podmiotu działające w imieniu lub/i na rzecz Laboratorium Futbolu Sp. J.

…………………………………………………………………………………………… (zwanego dalej Podopiecznym) po jej przyjęciu przez

- Podopieczny – dziecko w wieku do 18 lat, którego Opiekun deklarujące chęć udziału w treningu.

Organizatora zajęć stanowi podstawę świadczenia pomiędzy stronami. Organizatorem zajęć jest Future is Now

- Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie ustawy do działania w imieniu i na rzecz
Podopiecznego.
- Abonament – opłata miesięczna za usługę.

Rafał Załęski posiadający ważną umowę współpracy z Laboratorium Futbolu Sp. J. zwany dalej „

- Strony – Future is Now Rafał Załęski, Laboratorium Futbolu Sp. J.,Podopieczny, Opiekun.

Organizatorem zajęć"
1. Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich Future is Now Rafał Załęski
oraz Akademii Techniki SKILLS BOX organizowanych przez Organizatora zajęć na warunkach określonych w
niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie.
2. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach ……………..raz(y) w tygodniu
organizowanych w terminach ustalonych przez Trenera właściwej grupy.
3. Opłata miesięczna (abonament) za przedmiot umowy wynosi 120- zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych
00/100) niezależnie od ilości treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych z góry za dany
miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na konto Organizatora zajęć
Numer konta Bankowego w Alior Bank: 96 2490 0005 0000 4500 7184 0827
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka/miesiąc, którego dotyczy opłata. Nr. Konta dostępny
również na stronie futureisnow.pl
4. Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na treningach Akademii
Techniki SKILLS BOX w danym miesiącu. W przypadku nieobecności opiekun proszony jest o telefon w celu
wyznaczenia zastępczego terminu odbycia zajęć..
5. W przypadku całkowitej nieobecności Podopiecznego w danym miesiącu na treningach Future is Now Rafał
Załęski oraz Akademii Techniki SKILLS BOX, opłata nie będzie naliczana.

- Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez Organizatora
zajęć, warunki uczestnictwa w treningu Podopiecznych oraz obowiązki Stron.
3. Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi przyjęta przez Organizatora zajęć Deklaracja
złożona przez Opiekuna Podopiecznego. Odmowę przyjęcia Deklaracji Future is Now Rafał Załęski,
Laboratorium Futboluprzekaże Opiekunowi bezzwłocznie.
4. Organizator zajęć prowadzi treningi piłkarskie pod marką Akademia Techniki SKILLS BOX dla dzieci w wieku
do 18-ego roku życia.
5. Organizator zajęć organizuje treningi przy pomocy Partnerów posiadających niezbędną wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie, na co Opiekun wyraża zgodę.
6. Organizator zajęć zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w Deklaracji Uczestnictwa
częstotliwością dochowując przy tym należytej staranności.
7. Czas trwania jednych zajęć treningowych to 80-90 minut.
8. Organizatora zajęć zapewnia w własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności zawiera
umowy z Partnerami i innymi podmiotami.
9. Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Organizatora zajęć ustalone zostają w Deklaracji
Uczestnictwa zawartej między Organizatorem zajęć, a Opiekunem.
10. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie
poinformowany przez Organizatora przez SMS i/lub drogą mailową, najpóźniej na 5 godzin przed treningiem.
11. W okresie wakacji w miesiącu lipcu zajęcia nie odbywają się,. W okresie ferii zimowych oraz w miesiącu
grudniu koszt zajęć jest określany stosunkowo do zrealizowanych jednostek treningowych.

8. W przypadku braku wpłaty ze strony Opiekuna, Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do przesłania
informacji monitujących.

12. Za indywidualne ubezpieczenie uczestnika podczas zajęć oraz ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia jak i
po zajęciach, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, który stanowi integralną część niniejszej deklaracji,
akceptując go bez zastrzeżeń. Organizator zajęć zobowiązuje się powiadomić Opiekuna o wszelkich zmianach
regulaminu na piśmie.

14. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Opiekun może zrezygnować z udziału Podopiecznego w zajęciach w każdym czasie. Rezygnacja z udziału
winna zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail). Rezygnacja obowiązuje na koniec miesiąca, w
którym została złożona i tylko do tego okresu Opiekun wnosi opłaty.

11. Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej deklaracji. Opiekun
zobowiązuje się powiadomić Organizatora zajęć o każdej zmianie informacji zawartych w formularzu.
12. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia
Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane
jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach Future is Now Rafał Załęski oraz
Akademii Techniki SKILLS BOX.
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13. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji marki Future is
Now Rafał Załęski oraz Football Lab.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
15. Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Opiekuna i Organizatora zajęć.
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………………………………………….. działając jako 5. Dane osobowe moje oraz dziecka będą przechowywane w okresie realizacji celu, dla którego zostały
rodzic/prawny opiekun oświadczam, iż zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
zebrane, zaś po zrealizowaniu tego celu, dla którego zostały zebrane będą usunięte o ile konieczność ich
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
dalszego przetwarzanie lub przechowywania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, regulacji
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
instytucji lub organizacji zrzeszających kluby sportowe lub zawodników oraz organizatorów imprez
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
sportowych, podejmowanych działań związanych z marketingiem, dochodzenia ewentualnych roszczeń w
tym ubezpieczeniowych.
dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………………….. oraz moich, 6. Zastałam/Zostałem ponadto poinformowany, iż:
wskazanych w deklaracji zgłoszeniowej Organizatorowi zajęć oraz w zakresie wskazanym w niniejszym
1) na podstawie art. 15 RODO posiadam prawo dostępu do danych osobowych moich lub dziecka;
dokumencie, a w szczególności: imion i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego
2) na podstawie art. 16 RODO posiadam prawo do żądania sprostowania danych osobowych moich lub
lub innego podanego numeru dowodu tożsamości, wizerunku dziecka, podanych informacji dotyczących stanu
dziecka, które są nieprawdziwe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w
zdrowia dziecka w zakresie przeciwwskazań do udziału w treningach lub imprezach sportowych, przebytych
tym, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
kontuzjach lub uczuleniach, przebiegu dotychczasowego szkolenia sportowego dziecka.
3) na podstawie art. 17 RODO posiadam prawo do żądania usunięcia danych osobowych moich lub dziecka,
Zgoda powyższa obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem dziecka
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art.17 ust.3 RODO;
w treningach i zajęciach sportowych organizowanych przez Future is Now Rafał Załęski zgodnie ze złożoną
4) na podstawie art.18 RODO posiadam prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych moich lub
deklaracją uczestnictwa, ewentualnym uczestnictwem dziecka w zawodach sportowych, organizowanych
dziecka osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO t,j, gdy
formach rekreacji i wypoczynku w tym wyjazdów, obozów, kolonii i półkolonii, ewentualnym wykorzystaniem
następuje to w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby
wizerunku dziecka w przygotowywanych publikacjach, w tym materiałach drukowanych, prasowych,
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa
publikacjach na stronie internetowej i profilu facebook w tym w formie zdjęć lub filmów dokumentujących
członkowskiego;
wydarzenie ze wskazaniem danych osobowych.
5) mam prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych
osobowych w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres Administratora; cofnięcie zgody nie ma
Oświadczam ponadto, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
cofnięciem.
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
6) Podanie danych osobowych moich i dziecka jest dobrowolne, jednak ich niepodanie cofnięcie zgody na ich
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zostałam/zostałem
przetwarzanie, żądanie usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania może uniemożliwić
poinformowany, że:
uczestnictwo dziecka w aktywnościach wskazanych w pkt.2 niniejszej informacji;
7) przysługuje mi prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art.20 RODO;
1. Administratorem danych osobowych moich oraz dziecka jest
8) na podstawie art.21 ust.1 RODO posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych moich lub dziecka;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9) dane osobowe moje lub dziecka nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
2. Dane osobowe moje i dziecka przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem dziecka w
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
treningach i zajęciach sportowych organizowanych przez Organizatora zajęć wskazanego w pkt. 1, 7. Zostałam/Zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
ewentualnym wykorzystaniem wizerunku dziecka w przygotowywanych publikacjach, w tym materiałach
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących moich lub
drukowanych, prasowych, publikacjach na stronie internetowej i profilu facebook w tym w formie zdjęć lub
dziecka narusza przepisy RODO;
filmów dokumentujących wydarzenie ze wskazaniem danych osobowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych moich i dziecka jest art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1
lit. a) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. Odbiorcami danych osobowych moich lub dziecka mogą być:
1) pracownicy lub współpracownicy Organizatora zajęć, które muszą mieć dostęp do danych osobowych w
związku z wykonywanymi przez te osoby obowiązkami dotyczącymi realizacji celów wskazanych w pkt.2
niniejszej informacji;
2) podmioty, instytucje i osoby uczestniczące w organizacji aktywności wskazanych w pkt.2 niniejszej
informacji, w tym organizatorom imprez lub rozgrywek, podmioty na terenie których odbywają się
aktywności wskazane w pkt.2 niniejszej informacji, podmioty przygotowującym dokumentację na
potrzeby tych aktywności, podmioty którym zlecane mogą być działania związane z marketingiem,
podmioty zrzeszające kluby sportowe lub zawodników, służby porządkowe i medyczne, ubezpieczyciele,
sędziowie;
3) podmioty, instytucje i osoby uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych zgodnie z
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obowiązującymi przepisami prawa w związku z organizacją aktywności wskazanych w pkt.2 niniejszej
informacji;
4) podmioty przygotowującym dokumentację zdjęciową, filmową oraz publikacje w aktywnościami, o
których mowa w pkt.2;
5) podmioty przetwarzające, którym zlecone zostaną przez Organizatora zajęć czynności przetwarzania
danych;
6) podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Organizatora zajęć oraz
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podmioty świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

