
Gmina Czerwonak        

CRKF “AKWEN” w Czerwonaku          

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak        
 

Dane klienta:  

…………………………….. 

Imię i nazwisko 

…………………………….. 

Numer telefonu 

…………………………………………..……..……          

Data i godzina wejścia       

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania 

siłowni/hali sportowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce uprzejmie informujemy, że 

zakazane jest korzystanie z obiektu przez osoby, które: 

• obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej - takie osoby powinny udać się do domu 

i skorzystać z teleporady medycznej, 

• są objęte kwarantanną lub izolacją, 

• miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na 

COVID-19. 
 

Potwierdzam zapoznanie się z niniejszą informacją: 

 

…………………………………….. 

        Podpis klienta 

 

Zgodnie z art. 13 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 – „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” 

w Czerwonaku, 62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6, e-mail: plywalnia@akwenczerwonak.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akwenczerwonak.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewidencji osób przebywających na terenie obiektu oraz 

przekazywania informacji o zasadach wstępu na teren obiektu  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO to jest w celu 

realizacji interesu publicznego w postaci ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane właściwej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku 

gdy zajdzie konieczność ustalenia tożsamości osób przebywających na terenie obiektu w konkretnym terminie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia wizyty.   

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych w zakresie określonym w przepisach obowiązującego prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do umożliwienia Pani/Panu wejścia na 

teren obiektu. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową umożliwienia Pani/Panu wstępu na teren 

obiektu. 

9. Wobec Pani/Pana danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym nie będą 

profilowane. 


