
OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa  w zajęciach fitness i 

korzystania z panelu elektronicznego systemu rezerwacji miejsc. 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1.  Administratorem danych osobowych użytkownika panelu elektronicznego systemu rezerwacji miejsc  

(dalej użytkownik) jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1, kod 

pocztowy 62-035 Kórnik (dalej KCRiS OAZA). 

2. Dane osobowe użytkownika zawarte w panelu rejestracyjnym (imię i nazwisko, adres e:mail, numer 

telefonu, login) będą przetwarzane w celu rejestracji do panelu elektronicznego systemu rezerwacji 

miejsc na zajęcia fitness w KCRiS OAZA oraz obsługi w elektronicznym systemie do wysyłania wiadomości 

sms (SMS API) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych). 

3.  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane osobowe użytkownika dalej – jeśli jest to 

konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika  

w szczególności osobom upoważnionym przez KCRiS OAZA tj. pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 

danych, aby wykonać swoje obowiązki np. na życzenie użytkownika wpisać lub wypisać go z zajęć, podczas 

gdy ten ma utrudniony dostęp do panelu, wysłać wiadomość sms informującą o zmianach w grafiku. 

4.  Dane użytkownika po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa 

wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez cały okres korzystania z panelu 

elektronicznego systemu rezerwacji miejsc 

5.  Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych. Użytkownik ma prawo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

cofnięciem. 

6.  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych wykorzystywanych w panelu 

elektronicznego systemu rezerwacji miejsc. 

7. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji użytkownika panelu 

elektronicznego systemu rezerwacji miejsc. 

 

*RODO – Rozporządzenie 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. 

 


