UMOWA
Umowa zawarta w dniu …………………w Żyrardowie pomiędzy Matchpoint Żyrardów Sp. z o.o.
przy ul. Piastowska 2 reprezentowaną przez Sławomira Graczyk zwanym dalej „Organizatorem”
a Rodzicami
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
na zorganizowanie wypoczynku dla syna/córki…………………………………………………………
zwanym dalej „Uczestnikiem”
Organizator zobowiązuje się do zorganizowania półkolonii tenisowych w dniach …………2018 r. w
Klubie Tenisowym Matchpoint Żyrardów w miejscowości Żyrardów.
Organizator zapewnia:


Opiekę nad dziećmi codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00



Wyżywienie - codziennie ciepły posiłek



Przeprowadzenie zajęć sportowych (3 – 5 godz. treningu tenisa dziennie oraz 2 godz. zajęć
ogólnorozwojowych lub gier zespołowych)



Ubezpieczenie NNW



Opiekę nad uczestnikami w stosunku 1 opiekun na 10 dzieci



Wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą aktualne uprawnienia do opieki nad dziećmi
podczas trwania półkolonii.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu półkolonii Matchpoint Żyrardów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Matchpoint
Żyrardów Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Piastowskiej 2, 96-300 Żyrardów.
Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa
Pani/Pana dziecka w półkoloniach tenisowych przez okres niezbędny dla realizacji tego celu.

www.matchpointzyrardow.pl
ul. Piastowska 2
96-300 Żyrardów

tel. 530-338-024

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b)
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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i
obsługi Umowy – Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, zawartej pomiędzy Panią/Panem
a Administratorem Danych oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zakresie danych
wrażliwych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane instruktorom prowadzącym
zajęcia w ramach półkolonii tenisowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji półkolonii
przez Matchpoint Żyrardów Sp. z o.o.

……………………………………
Podpis Rodzice/Opiekunowie

…………………………………..
podpis Organizator
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