
RODO 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 

Szanowny Użytkowniku 

 
W trosce o Twoje dane osobowe, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) pragniemy spełnić wobec Ciebie 
obowiązek informacyjny i prosimy Cię o reakcję, w przypadku gdy uważasz, iż Twoje dane 
osobowe nie powinny być przez nas przetwarzane. 

 
Aby zweryfikować szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zapraszamy Cię 
do zapoznania się z postanowieniami regulaminu oraz polityki prywatności. 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska z 
siedzibą w Olsztynie ul. Gietkowska 12, 10-170 Olsztyn. Przekazane nam dane osobowe będą 
przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia Ci pełnego korzystania  
z usług Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie 
prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, 
ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 
Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym aplikacji, 
stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Centrum Sprawności Fizycznej 
Beata Lewalska,  w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych 
stronach przez nas oraz naszych Partnerów. 

 
Uprzejmie informujemy, iż Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska jako administrator, 
gromadzi Państwa dane osobowe w postaci: 

 imię i nazwisko; 

 data urodzenia; 

 adres mailowy; 

 numer telefonu. 

Zawiadamiamy, iż gromadzimy Twoje dane osobowe na zasadach określonych w polityce 
prywatności oraz regulaminie w celach: 

 informacyjnych; 

 marketingowych; 

 świadczenia dla Ciebie oferowanych przez nas usług na najwyższym poziomie; 

 ochrony praw Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska zgodnie z przepisami prawa; 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze 
stron oraz aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

 
 
 



Oznajmiamy, iż Twoje dane osobowe mogą być profilowane, zwłaszcza dla celów 
marketingowych, dopasowania usług do Twoich oczekiwań oraz zainteresowań, udoskonalania 
naszych wewnętrznych procesów, zapewnienia bezpieczeństwa, oceny zainteresowań i preferencji 
zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam. Do profilowania administrator 
wykorzystywać będzie następujące kategorie danych: informacje o adresach elektronicznych, 
informacje o użytkowanych urządzeniach, informacje o produktach i usługach, informacje zawarte 
w plikach cookies. Dzięki takim działaniom możemy przedstawić Tobie ofertę produktową, stale 
ulepszać korzystanie z aplikacji na miarę Twoich oczekiwań. 

 
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom 
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych 
usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa 
np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną 
podstawę prawną. Na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są 
przez naszych parterów. 

 

Jeśli chciałbyś usunąć swoje dane z naszych baz danych, w przypadku pytań oraz zamiaru 
realizacji praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych uprzejmie prosimy  
o taką informację pod adresem: gimsport.lewalska@gmail.com.  

 



REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI 
CENTRUM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 
 
 
1.  Celem prowadzonych zajęć są ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych i 

akrobatycznych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestnika. Każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu. Warunki opisane w regulaminie, są akceptowane 
przez rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzają podpisem na Karcie informacyjno-
zgłoszeniowej. 

2.  Program zajęć obejmuje: 
     - wszechstronny, harmonijny rozwój sprawności i kondycji ogólnej oraz orientacji przestrzennej, 
     - doskonalenie cech motorycznych( siła, szybkość, wytrzymałość) i koordynacji ruchowej, 
     - rozwijanie: gibkości, skoczności, zwinności, 
     - profilaktyka wad postawy, 
     - nauka elementów gimnastycznych i zwinnościowo-akrobatycznych, 
     - nabory do sekcji gimnastyki sportowej i taekwondo olimpijskiego. 
3.  Strój sportowy: 

a) uczestnicy ćwiczą bez obuwia. 
b) dziewczynki: np. body (strój gimnastyczny) lub spodenki /leginsy/, koszulka przylegająca do ciała (włożona w 
spodenki), skarpetki, gumka do włosów. 
c) chłopcy: spodenki/leginsy/, koszulka przylegająca do ciała (włożona w spodenki), skarpetki. 
d) noszenie na treningu biżuterii (np. zegarki, łańcuszki, pierścionki, długie kolczyki) jest zabronione. 

4.  Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera dotyczących zachowania się w 
trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania poszczególnych ćwiczeń i zadań. 

5.  Trenerzy/instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci trenujących na sali gimnastycznej tylko od momentu 
rozpoczęcia zajęć, do ich zakończenia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć przed i odebrać dziecko 
punktualnie po zakończeniu zajęć. Trener/instruktor nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przed lub po 
zakończeniu zajęć lub w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun samowolnie wpuści dziecko na salę gimnastyczną pod 
nieobecność trenera/instruktora. 

6.  Obowiązkiem rodzica/opiekuna lub uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed przystąpieniem do 
ćwiczeń o każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach 
uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęcia sportowe jest równoznaczne z brakiem 
przeciwwskazań do udziału w zajęciach. W przypadku pogorszenia samopoczucia, odniesienia kontuzji w czasie 
zajęć, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do trenera/instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. 
Trener/instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien zgłosić się do 
lekarza. Powinien też pilnie poinformować trenera/instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia 
stosownego protokołu 

7.  Rodzice/opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną 
odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, 
organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki. 
Trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałe w trakcie zajęć organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa 
podczas zajęć sportowymi. 

8.  Zaleca się, aby uczestnik zajęć zawarł ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.  
9.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy 

pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania oraz bezpośrednio przed i po nich. 
10.  Uczestnictwo w zajęciach sportowych zobowiązuje do uiszczenia opłaty treningowej gotówką lub na konto 

organizatora  67 1140 2004 0000 3102 6427 8421 na pierwszych zajęciach w danym miesiącu wg. pakietów 
cenowych zawartych w pkt.5 Karty informacyjno-zgłoszeniowej, która jest wypełniana przed pierwszymi zajęciami 
przez uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika zajęć gimnastyki organizowanych przez CSF.  

11.  Zmiana dni lub godzin zajęć może się odbyć tylko za zgodą organizatora zajęć.  
12.  Na pierwsze zajęcia można zapisać się w dowolnym dniu miesiąca. Opłata zostanie wtedy dostosowana do liczby 

pozostałych do końca miesiąca dni treningowych.  
 
 
 
 

Podpis 



 

CO ZABRAD NA ZAJĘCIA: 

Na zajęciach przydadzą się: 

*DOBRY NASTRÓJ 

*STRÓJ SPORTOWY :  

- dziewczynki: np. body (strój gimnastyczny) lub spodenki/leginsy/,  koszulka przylegająca do ciała 

(włożona w spodenki), skarpetki, gumka do włosów 

- chłopcy:  spodenki/leginsy/, koszulka przylegająca do ciała (włożona w spodenki), skarpetki 

*WODA DO PICIA: najlepiej niegazowana. 

MY ZADBAMY O MIŁĄ ATMOSFERĘ  

 

 

KONTAKT 

CENTRUM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ BEATA LEWALSKA 

ul. GIETKOWSKA 12, 10-170 OLSZTYN 

NIP: 739-215-35-11 

REGON: 510653919 

Numer Konta: 67 1140 2004 0000 3102 6427 8421 

Telefon: +48 601 741 866, 89 512 20 55 

EMAIL: gimsport.lewalska@gmail.com 

 

 



OŚWIADCZENIE 

I. Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych /dotyczy osoby 
niepełnoletniej i  jej przedstawiciela ustawowego/ Jestem świadomy/świadoma, że: 

1. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Centrum 
Sprawności Fizycznej Beata Lewalska z siedzibą w Olsztynie, 10-170,  
ul. Gietkowska 12;  

2. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu 
organizacji zajęd gimnastyki ogólnorozwojowej oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, 
których organizatorem lub współorganizatorem jest  Centrum Sprawności Fizycznej 
Beata Lewalska. 

3. W związku z publikacją zdjęd na stronie internetowej Centrum Sprawności Fizycznej 
Beata Lewalska – www.gimsport.pl oraz portalu  Facebook  dane osobowe w postaci 
wizerunku będą udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców. 

4. Mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz osoby, której jestem 
przedstawicielem ustawowym i możliwośd ich poprawienia i usunięcia. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*na przetwarzanie danych osobowych moich oraz 

osoby, której jestem przedstawicielem ustawowym (imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, wizerunek), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
II. Jednocześnie udzielam Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska nieodwołalnego i 
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania wizerunku swojego oraz osoby, której 
jestem przedstawicielem ustawowym, utrwalonego na zdjęciach podczas zajęd gimnastyki i 
imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Sprawności Fizycznej 
Beata Lewalska bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, na następujących polach 
eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w 
sieci Internet oraz na stronie internetowej Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska 
www.gimsport.pl. 

………………………………       ……..……………………..                    ……..………………………………………… 
miejscowośd, data                         imię i nazwisko  dziecka                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

*niepotrzebne skreślid  

http://www.gimsport.pl/
http://www.gimsport.pl/
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