
FORMULARZ PRZETWARZANIA DANYCH  

 

PONIŻSZE DANE ZOSTAŁY UZUPEŁNIONE W FORMULARZU ZŁOSZENIOWYM ACTIVENOW.PL 

 

DANE DZIEKCA: 

Imię i Nazwisko:………………………………………………… 

Data urodzenia:………………………………………………… 

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA: 

Imię i Nazwisko:………………………………………………… 

Adres zamieszkania:………………………………………………..  

Tel. Komórkowy: ……………………….. Adres e-mail: ………………………………… 

 

Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  

 

1. Przyjmuję do wiadomości, że z momentem podpisania niniejszego formularza, moje dane osobowe oraz dane dziecka, którego jestem opiekunem będą 

przetwarzane przez firmę Anna Piaseczna Free Mind w celu niezbędnym do obsługi i realizacji umowy.  

2. Wyrażam zgodę na powierzenie moich danych osobowych oraz danych dziecka, którego jestem opiekunem osobie pełniącej w strukturze Anna Piaseczna 

Free Mind w Polsce funkcję obsługi klienta. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych, w celu:  zapewnienia zgodności stosowanej przez 

trenerów Anna Piaseczna Free Mind (Free Mind of Child) technik zgodnych z autorską metodą Anna Piaseczna Free Mind oraz bieżącego podnoszenia 

jakości świadczonej usługi oraz marketingu produktów i usług związanych z metodą Anna Piaseczna Free Mind (Free Mind of Child) [ usługi i produkty 

własne], w tym wysyłanie newsletterów, informacji o promocjach i konkursach, jak również ofert handlowych oraz ich wysyłanie, także przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

                           TAK               NIE 

 

          

3. Wyrażam zgodę na powierzenie moich danych osobowych oraz danych dziecka, którego jestem opiekunem oraz na dalsze przetwarzanie tych danych 

firmie Anna Piaseczna Free Mind , NIP 8281383295, 99-210 Uniejów Mickiewicza 2a/1 w celach administracyjnych i statystycznych.  

 

                      TAK             NIE        

 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez Anna Piaseczna Free Mind wskazaną w pkt. I Formularza wizerunku dziecka w formie fotografii oraz 

filmów. Fotografowanie i filmy mogą być wykonywane w trakcie treningów/ warsztatów / zajęć i imprez towarzyskich organizowanych przez Anna 

Piaseczna Free Mind lub podmioty powiązane organizacyjnie z firmą. Fotografie i filmy mogą zawierać wizerunek jeszcze innych osób. Utrwalony w ten 

sposób wizerunek może być nieodpłatnie rozpowszechniany przez firmę w celach promocyjnych i informacyjnych o jej produktach i usługach. Zgada 

obejmuje takie formy rozpowszechniania wizerunku jak zamieszczenie fotografii i filmów na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych i 

informacyjnych jak również przesyłanie i udostępniania fotografii i filmów opiekunowi.  

 

                         TAK               NIE 

 

5. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi faktur lub rachunków za usługi drogą elektroniczną.  

 

       TAK.               NIE 

 

6. Oświadczam, iż zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną RODO.  

 

Zgoda numer 2-6 może być modyfikowana lub wycofana poprzez kontakt z sekretariatem Anna Piaseczna 

Free Mind (Free Mind of Child). Osoba uprawniona ma w każdym czasie prawo do wglądu, sprostowania 

lub usunięcia dotyczących danych osobowych własnych lub osoby pozostającej pod jej opieką poprzez 

kontakt z sekretariatem.  

 

                                                                                (potwierdzenie w programie  ACTIVENOW.PL)        

…………………………………………….. 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna dziecka  


