
 

ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA 
 

 

IMIĘ: NAZWISKO: 
 

E-MAIL:                                                                                                      
 

ADRES KORESPONDENCYJNY: 
 
 

 

IMIĘ: NAZWISKO: 
 

TELEFON (jeżeli posiada):   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
                       TELEFON: 

DANE PRAWNEGO OPIEKUNA: 

DANE OSOBY MAŁOLETNIEJ: 

Wyrażam zgodę na zawarcie umowy przez osobę małoletnią, pozostającą po moją opieką z  ENDORFINA GROUP Spółka 

z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 92, 25-558 Kielce, Polska NIP: 9592044489, REGON: 

389521520, KRS 0000913198 (dalej: „ENDORFINA„), prowadzącą klub sportowy Endorfina, na warunkach zawartych w 
Deklaracji Członkowskiej oraz Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących łącznie Umowę Członkowską oraz na 
samodzielny udział w zajęciach sportowych w Klubie Endorfina. 

.…………………………………..……………………….…. 
Data i podpis 

Oświadczam iż zapoznałem/-am się z treścią Umowy Członkowskiej, a także z regulaminami obowiązującymi w Klubie, akceptuję 
wszystkie ich postanowienia i borę pełną odpowiedzialność za udział osoby małoletniej, pozostającej pod moją opieką, we 
wszystkich zajęciach sportowych prowadzonych w Klubie. 

 
.…………………………………..……………………….…. 

Data i podpis 

Oświadczam, że nie znam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych ani udziału osoby 
małoletniej pozostającej pod moją opieką w zajęciach sportowych, jak również mam świadomość, że udział w zajęciach 
sportowych wiąże się z ryzykiem doznania urazu/kontuzji. Przyjmuję odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę 
małoletnią podczas jej przebywania w Klubie. 

 
.…………………………………..……………………….…. 

Data i podpis 

Potwierdzam, iż przeczytałem/-am, rozumiem i akceptuję informacje zawarte w niniejszym formularzu oraz w 
Umowie Członkowskiej (Deklaracji Członkowskiej oraz Ogólnych Warunkach Umowy) oraz wyrażam zgodą na zawarcie przez 

osobę małoletnią, pozostającą pod moją opieką Umowy Członkowskiej z ENDORFINA i na jego/je udział w zajęciach sportowych 
organizowanych w Klubie. 

 
.…………………………………..……………………….…. 

Data i podpis 



 

 

Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) ENDORFINA uprzejmie informuje,  

że: 

- Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu) oraz dane osoby małoletniej 

pozostającej (imię, nazwisko, nr. telefonu) przetwarzane będą przez  ENDORFINA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 92, 25-558 Kielce, Polska NIP: 9592044489, REGON: 

389521520, KRS 0000913198 . 

- Twoje dane osobowe oraz dane osoby małoletniej będą przetwarzane w celu realizacji umowy, czyli umożliwienia Ci 

skorzystania z oferty  ENDORFINA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

- Możemy kontaktować się z Tobą w celu poinformowania o odwołanych zajęciach. 

- Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty. 

- Dostęp do Twoich danych osobowych oraz danych osoby małoletniej mogą mieć firmy obsługujące systemy 

informatyczne wykorzystywane w  ENDORFINA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

- Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz danych osoby małoletniej i masz możliwość ich poprawiania. 

- Twoje dane oraz dane osoby małoletniej zostaną usunięte, jeżeli przestaniesz być członkiem  ENDORFINA GROUP            

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i po rozliczeniu usług. 

- Dane swoje oraz osoby małoletniej podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł, oraz osoba 

 małoletnia, skorzystać z oferty klubu. 
 

Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać. Jeżeli chcesz wycofać wyrażone przez siebie zgody przekaż 
nam taką informację.  

 
Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENDORFINA GROUP    

     SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ moich danych osobowych oraz danych osoby małoletniej, 

wskazanych w niniejszej deklaracji w celach korzystania z oferty ENDORFINA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENDORFINA PLATINIUM BOGUSŁAW I PIOTR BLICHARSCY SPÓŁKA 
CYWILNA moich danych osobowych oraz danych osoby małoletniej, wskazanych w niniejszej deklaracji, w celach 
marketingowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz wizerunku osoby małoletniej w celu identyfikacji mojej osoby 
podczas wejścia na teren klubu ENDORFINA. Nie wyrażając tej zgody będziesz musiał okazać dokument potwierdzający 
Twoją tożsamość podczas każdego wejścia na teren klubu ENDORFINA.  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ENDORFINA informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest 
dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak 

również wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania, by zaprzestano ich przetwarzania. 

 

 

……...…………..……………………………..……………………. 
Data i podpis 


