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UMOWA CZŁONKOWSKA
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY CZŁONKOWSKIEJ JEST REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM

DANE OSOBOWE
NAZWISKO
IMIĘ

Data urodzenia

DANE KONTAKTOWE
Miejscowość

Kod pocztowy
UL.
Telefon

Adres e-mail

OŚWIADCZENIE I PODPIS

1.

Potwierdzam zgodność danych osobowych zawartych w kwestionariuszu.

2.

Zostałem poinformowany, że w przypadku jakiegokolwiek schorzenia albo będąc w ciąży (jeśli dotyczy)
powinienem/powinnam skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z fitness klubu.

Czytelny podpis

□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

□ TAK □ NIE

Czytelny podpis

Data

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem siłowni, sali do aerobiku oraz zostałem(am)
poinformowany(na) odnośnie bezpieczeństwa podczas zajęć.
Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszej umowy i regulaminu w czasie pobytu w fitness klubie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w niniejszym formularzu, w tym wizerunku
przez Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy w celu wykonania usługi. Dane będą przetwarzane w zbiorze danych
osobowych o nazwie: Klienci Maniac Gym. Bez mojej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane osobom
nieupoważnionym w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do ich kontroli, prawo dostępu do
ich treści, ich poprawiania oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ujawnionych danych
osobowych. Zgoda w każdym czasie może być odwołana. Dane podaję dobrowolnie. Cofnięcie zgody, żądanie
zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres e-mail:
info@maniacgym.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w niniejszym formularzu przez Maniac Gym
A.B.H. Leszczyńscy w celu informacyjno- marketingowym (na otrzymywanie drogą elektroniczną, informacji
handlowych pochodzących z firmy Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, w tym newslettera i informacji o promocjach). Dane
będą przetwarzane w zbiorze danych osobowych o nazwie: Newsletter. Bez mojej zgody ujawnione dane osobowe nie
będą udostępniane osobom nieupoważnionym w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo
do ich kontroli, prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania ujawnionych danych osobowych. Zgoda w każdym czasie może być odwołana. Dane podaję dobrowolnie.
Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres
e-mail: info@maniacgym.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

Data

