
Regulamin uczestnictwa w zajęciach FITNESS  

1. Każdy Uczestnik ćwiczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba (klient) korzystający z usług 

Skakanka.DANCE&FITNESS 

3. Organizatorem jest Skakanka.DANCE&FITNESS 

4. Uczestnicy  biorą udział w zajęciach fitness na własną odpowiedzialność.   

5. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Organizatora jest możliwe tylko za 

pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 

6. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji Uczestnik, 

powinien poinformować o tym Instruktora, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań 

zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach przedstawić zgodę lekarza na wykonywanie 

ćwiczeń fizycznych. 

7. Kobiety w ciąży powinny uczestniczyć w zajęciach ze szczególną ostrożnością, zalecane 

jest poinformowanie instruktora o tym fakcie, w celu  doboru odpowiedniego treningu. 

8. Uczestnicy fitness uiszczają opłatę za zajęcia przed rozpoczęciem treningów na konto 

bankowe podane na stronie organizatora 

9. Organizator prowadzi zapisy online na stronie: www.skakanka.dance 

10. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest 

dopuszczalne wchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć. 

11. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć są obowiązani do przebrania się w strój sportowy 

oraz zmiany obuwia i pozostawienia rzeczy przyniesionych w szatni 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy pozostawione w szatni 

13. Wstęp na salę jest możliwy tylko w stroju sportowym i  czystym obuwiu sportowym. 

14. Instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć, gdy swoim zachowaniem przeszkadza 

innym Uczestnikom lub nie stosuje się do  poleceń Instruktora. 

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy. 

16. Zabrania się uczestnikom przynoszenia na salę na której prowadzone są zajęcia rzeczy nie 

przeznaczonych do treningu. 

17. Ewentualne sprzęty i akcesoria obsługuje trener 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny oraz w 

sytuacji, kiedy liczba Uczestników nie będzie przekraczać 5 osób. 

19. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z 

ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem 

prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo 

uczestnika i innych ćwiczących. 

20. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach, 

oraz  odłożenia sprzętu sportowego na swoje miejsce.  

21. Na każdy miesiąc przypada 4-5 treningów –zgodnie z kalendarzem 

22.Opłata dotyczy zajęć fitness odbywających się raz w tygodniu  

23.Organizator nie zwraca kosztów za zajęcia w których z przyczyn prywatnych klient nie 

uczestniczył 

24. Organizator nie zwraca opłat na zajęcia, które zostały wstrzymane z przyczyn 

zewnętrznych – np. rozporządzenia/ustawy odpowiednich władz i organów/ czy sytuacja 

epidemiologiczna/losowa w kraju. 

25. Skakanka. DANCE & FITNESS  zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora  na stałe 

bądź wprowadzenia czasowego zastępstwa 

 

 



 
26. Rejestrująć się na zajęcią FIT DANCE : 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i procedurami przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas tych zajęć i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 
 
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do MAGENTA Dawid 

Wojciechowski i VIOLET Malwina Wojciechowska w razie zakażenia wirusem COVID-19 . 
 
Jednocześnie oświadczam, że: 
 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem,  
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną 

koronawirusem,  
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia 

 
W przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, 

zobowiązuję się niezwłocznego poinformowania o tym przedstawiciela firmy iMAGENTA 

Dawid Wojciechowski. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego 

obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody 

poniesione przez placówkę lub osoby trzecie. 

 

 
Zał.1 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE)  
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć oraz ich opiekunów prawnych (zwanych dalej łącznie Uczestnikami 

lub Uczestnikiem) jest iMAGENTA Dawid Wojciechowski z siedzibą w Chodowie, ul. Szołajdy 10, 62-652 adres e-mail: 

skakanka.taniec@gmail.com tel. 661 073 637  
2. Podane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane będą na podstawie:   
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby lub rodzica niepełnoletniego uczestnika)   
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na iMAGENTA Dawid Wojciechowski)   
4. Dane osobowe Uczestnika oraz opiekuna prawnego podane w oświadczeniu o stanie zdrowia i świadomości ryzyka 

przetwarzane będą w wyłącznie następujących celach: 

- organizacji zajęć stałych w lokalizacjach wyznaczonych przez iMAGENTA Dawid Wojciechowski   
5. Odbiorcą danych osobowych będą:  
- podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną iMAGENTA Dawid Wojciechowski, pocztę elektroniczną 

oraz stronę internetową 

- pracownicy iMAGENTA Dawid Wojciechowski  
- inne podmioty przetwarzające dane uczestników w imieniu iMAGENTA Dawid Wojciechowski, czyli takie z którymi iMAGENTA  

Dawid Wojciechowski zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

organizacji zajęć stałych w czasie pandemii Covid – 19.  
- podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące iMAGENTA Dawid Wojciechowski  
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.   
7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zgłoszenia .   
8. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez iMAGENTA Dawid Wojciechowski jego danych osobowych 

przysługują następujące prawa: 

prawo żądania dostępu do danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od iMAGENTA 

Dawid Wojciechowski potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona 

do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO  
prawo żądania ich sprostowania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od iMAGENTA Dawid Wojciechowski 

niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.   
prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od iMAGENTA Dawid 

Wojciechowski niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z 

zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO  
prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od iMAGENTA Dawid 

Wojciechowski ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO  

prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. 

komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 

ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.  



iMAGENTA Dawid Wojciechowski zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na 

iMAGENTA Dawid Wojciechowski nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z 

obowiązku realizacji żądań.  
Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania). iMAGENTA 

Dawid Wojciechowski może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika 

w związku z obsługą złożonego wniosku.  
9. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w 

związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku 

przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:  
art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego   
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  

art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią 

10. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo 

wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody 

uznawane są za zebrane zgodnie z prawem.  
11. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, 

wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisów na zajęcia iMAGENTA Dawid 

Wojciechowski jego organizacji oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.  
13. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych, ani 

nie będą wobec tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. będące wynikiem decyzji programu komputerowego jak 

również Uczestnicy nie będą podlegać profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych do oceny niektórych czynników osoby Uczestnika. 

 

 

 

 

 


