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CAK 
CIECIÓRSKI AKRO KIDS 

FORMULARZ  REJESTRACYJNY 
 

 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez klub Cieciórski Akro Kids ul. Mazowiecka 63b, 87-100 

Toruń, KRS 0000981171, jest podpisanie poprawnie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego i dostarczenie do 

recepcji klubu CAK. 

 W przypadku osób niepełnoletnich, formularz wypełnia jeden z rodziców lub opiekun prawny uczestnika. 

 Opłaty związane z udziałem dotyczą wyłącznie zajęć, na które uczestnik zapisał się w sposób określony 

w regulaminie. Opłaty w wysokości wynikającej z Cennika należy opłacać przed rozpoczęciem zajęć. 

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Imię Rok urodzenia 

  
Nazwisko 

 
W przypadku niepełnoletniego uczestnika imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 
 
DANE KONTAKTOWE 

Numer telefonu Adres poczty e-mail 

  
 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLUB CIECIÓRSKI AKRO KIDS 

Prosimy o wyrażenie wszystkich zgód 

☐ 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych 
ofertach, produktach i promocjach za pośrednictwem 
udostępnionego adresu e-mail oraz numeru telefonu. 

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli na bieżąco informować Cię 
o nowościach w naszej ofercie. 
Jako pierwszy dowiesz się o promocjach! 
Twoje dane nie zostaną udostępnione innym firmom. 

☐ 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
mojego/uczestnika do celów promowania działalności klubu 
CAK. 

Na podstawie tej zgody będziemy mogli promować nasze działania 
m.in. w mediach społecznościowych, telewizji, prasie, wydruk 
plakatów i ulotek. Zdjęcia i filmy mogą być wykonane podczas zajęć, 
przeglądów, pokazów i innych działań w ramach świadczonych 
usług. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem klubu Cieciórski Akro Kids. 
Zrozumiałam/em jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania bez zastrzeżeń. 

Data Czytelny podpis Uczestnika 
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

w przypadku Uczestnika niepełnoletniego 

Toruń,    

 

 

 

WYPEŁNIA KLUB 

Formularz przyjęty: 

Data ………………………… 

Pracownik …………………. 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest "Fit & Beauty K. Cieciórska, A. Cieciórski Spółka Komandytowa", 87-134 
Czarne Błoto ul. Wierzbowa 12, KRS 0000981171. Administrator prowadzi działalność pod marką „Cieciórski Akro Kids” 
w Toruniu (87-100) ul. Mazowiecka 63b. Z Administratorem można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres 
siedziby Spółki, za pośrednictwem poczty e mail: cakbiuro@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem +48 571 267 027. 

 Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 realizacji usługi polegającej na uczestnictwie w zajęciach, prowadzenia ewidencji obecności i rozliczeń, (podstawa prawna: 
Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z .05.2016, str. 1 oraz 
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej RODO), 

 skontaktowania się w sprawie świadczonej usługi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, (podstawa prawna: Art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO), 

 wystawienia dokumentu księgowego (faktury) oraz prowadzenia dokumentacji księgowej, (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO, Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106), ustawa z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128)). 

 przesyłania informacji o ofertach i promocjach na podstawie wyrażonej zgody, (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
Art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne), 

 wykorzystania wizerunku uczestnika na podstawie wyrażonej zgody, (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Art. 81 
ust. 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062)). 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez ograniczony czas: 

 dane uczestnika zajęć: przez rok od rozpoczęcia uczęszczania na zajęcia, 

 dane płatnika: przez sześć lat od ostatniej wpłaty, 

 dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody: do czasu wycofania zgody. 

 Państwa dane, na podstawie zawartej umowy, będą udostępniane do biura rachunkowego i kontrahentów, nie będą oni 
jednak mogli wykorzystywać tych danych do własnych celów. 

 W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora. 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 Jeśli zauważą Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z uchybieniem prawa, prosimy, by zwrócić nam na to uwagę, 
podejmiemy działania, aby to poprawić. Jeżeli jednak uznają Państwo, że nasze działania wymagają poinformowania Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, przysługuje Państwu takie prawo. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu realizacji usługi, umowy 
i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

Data Czytelny podpis Uczestnika 
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

w przypadku Uczestnika niepełnoletniego 

Toruń,    

 


