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KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA ZAJĘĆ WINDSURFINGOWYCH  

INFORMACJE O TURNUSIE                                               

Termin turnusu (dd/mm-dd/mm) 
 

Numer turnusu 
 

Półkolonia 
 

Obóz młodzieżowy   

         -                                                 

                             DANE OSOBOWE UCZESTNIKA TURNUSU                                         

Imię 
            

Nazwisko 
           

  

                          
 

                              

Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 
     

PESEL 
            

  

                
      

                      
   

  

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 
                  

  

                                                          

                                                          

Telefon do rodzica / opiekuna 
                   

  

                  
                   

  

                  
                   

  

Niezbędne informacje o stanie zdrowia (np. zażywane leki / alergie itp.) 
       

  

                                                          

                                                          

                             DANE ADRESOWE                                                 

Kod pocztowy 
         

Poczta 
           

  

     -       
        

                              

Gmina 
           

Miejscowość 
          

  

                          
 

                              

Ulica 
                  

Numer domu Numer lokalu 

                                        
 

    
   

      

Kraj 
                          

  

                          
               

  

Adres rodzica / opiekuna podczas trwania turnusu (wypełnij jeśli jest inny niż adres uczestnika)   

                                                          

  
                           

  

                                                          

Adres e-mail rodzica / opiekuna (kropkę wpisz na środku kratki ->   • ) 
   

  

                                                          

                             DANE DO RACHUNKU (WYPEŁNIJ JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ RACHUNEK)                             

Imię i nazwisko lub nazwa firmy 
                  

  

                                                          

Adres 
                          

  

                                                          

  
                           

  

                                                          

NIP 
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INFORMACJE DODATKOWE 

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o ofercie el kur szkoły windsurfingu 

AUTOBOX □   reklama w windzie □   Internet □   baner (podaj lokalizację)* □   znajomi □ 

inne  
 
 
*lokalizację wpisz w rubryce inne 

 

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) niniejszym informuję, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest el kur szkoła windsurfingu z siedzibą w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 89. 
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz   

 przysługujących uprawnień, prosimy kierować na adres: biuro@windsurfing.olsztyn.pl, 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości przeprowadzenia zajęć z windsurfingu – na podstawie art.6 ust 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, ani przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
4. Odbiorcami informacji będą podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych, np. firma ubezpieczeniowa do przygotowania 
polisy dla osób korzystających z oferty el kur szkoły windsurfingu, czy biuro rachunkowe  prowadzące  księgowość w przypadku 
żądania wystawienia rachunku potwierdzającego udział w  zajęciach.  
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostępnienia takich informacji może skutkować odmową przyjęcia 
osoby zainteresowanej na  zajęcia organizowane w ramach oferty szkoły. 
 

Zgody marketingowe (zaznacz „X”) 
 

▢   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych na 
podstawie   art.6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 

▢ Wyrażam zgodę na umieszczenie w formie anonimowej zdjęć zawierających wizerunek uczestnika zajęć 
organizowanych przez el kur szkołę windsurfingu na stronie internetowej oraz profilach internetowych zarządzanych 
przez szkołę. W przypadku nie uzyskania przez nas takiej zgody zastrzegamy sobie prawo do pozbawienia osoby 
zainteresowanej możliwości skorzystania z oferty.  
 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgadzam się, aby dziecko samodzielnie opuściło teren szkoły windsurfingu po ukończonych zajęciach 

TAK □   NIE □   NIE DOTYCZY □ 

Wypełniony i podpisany formularz, prosimy zeskanować i odesłać drogą mailową na adres: biuro@windsurfing.olsztyn.pl 

Potwierdzeniem rezerwacji udziału jest wpłata zaliczki 100zł/uczestnika/turnus osobiście w recepcji szkoły 

lub w formie przelewu na rachunek bankowy: 

PKO S.A. 69 1240 1590 1111 0000 1436 6745 

przemek ostropolski 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz termin lub numer turnusu.          

Resztę kwoty należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć.  

 


