
 
Szkoła Pływania NEMO Andrzej Kozłowski72 – 344 Rewal, ul. 

Słoneczna 2, tel 605058356, www.nemogryfice.pl 
NIP: 857-108-12-66  

Konto bankowe: PKO BP S.A. 77 1020 2821 0000 1602 0016 9649 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUKA I DOSKONALENIE 

PŁYWANIA          
                                                                                   
  Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………………  
     
  Adres : ………………………………………………………………………………………. 
 
  Data urodzenia uczestnika : ………………………………………………………………… 
   
  PESEL:………………………………………………………………………………………. 
 
  Telefon kontaktowy : ………………………..………………………………………………   
          
  Imiona, nazwiska rodziców(opiekunów prawnych):……………………………………... 
 
  ………………………………………………………………………………………………... 
 
             Oświadczam, że dziecko będące pod moją opieką prawną nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i jest 
zdolne do uczestniczenia w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, prowadzonych przez Szkołę Pływania NEMO 
oraz, że jest objęte ubezpieczeniem  od NNW w ramach ubezpieczenia szkolnego/ przedszkolnego lub prywatnego. 
             Zapoznałem(am) się z Regulaminem Szkoły Pływania NEMO i zgadzam się na zawarte w nim warunki 
oraz zobowiązuję się do terminowego regulowania opłat za zajęcia pływackie . 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji ww. Umowy jest:  Szkoła Pływania Nemo, ul 
Słoneczna 2, 72 – 344 Rewal. 

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO.  

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt. 1. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu organom powołanym do prowadzenia postępowań w celu 

zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji ww. Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez 
okres realizacji umowy, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, tj. okres min. 3 lat i po tym czasie usunięte.  

  Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma/y praw wynikających z postanowień 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) umieszczonych w klauzuli informacyjnej. 

Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika do celów promocyjnych Szkoły Pływania ‘Nemo” 
Andrzej Kozłowski oraz danych osobowych.                                                      
 
 

                                                                                             …………………………………………………………... 
                                                                                              data, czytelny  podpis  rodzica (opiekuna prawnego) 


