
 

 

FORMULARZ UCZESTNIKA treningów organizowanych przez Rebel Fencing 

Imię i nazwisko uczestnika treningu:  

Adres e-mail (lub e-mail do rodzica/opiekuna 

prawnego): 

 

Telefon (lub telefon do rodzica/opiekuna 

prawnego): 

 

Wiek:  

 

Ankieta dotycząca zdrowia: 

Proszę opisać swój stan zdrowia  (jeśli występują choroby przewlekłe to proszę wymienić jakie): 

 

 

Proszę opisać swoje przeciwwskazania do aktywności fizycznej: 

 

 

Proszę opisać swój stan układu ruchu (jeśli występują kontuzje, bóle mięśni/stawów bądź inna 

niedyspozycja to proszę podać jaka): 

 

Czy jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)? 

 

 



 

 

Przeszłość związana z aktywnością fizyczną: 

- Czy uprawiasz sport/aktywność fizyczną? Od jak dawna? 

 

- jaki sport/aktywność fizyczną uprawiasz obecnie (nie licząc szermierki)? 

 

- ile razy w tygodniu podejmujesz aktywność fizyczną (nie licząc szermierki)? 

 

- jaka jest Twoja sprawność fizyczną (zaznacz krzyżyk przy odpowiedniej rubryce)? 
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- czy ćwiczyłeś/łaś kiedyś szermierkę lub inne kontaktowe sporty walki (jakie, ile razy w tygodniu, jak 

dawno)? 

 

- Jaką broń uważasz za docelową I zamierzasz ją ćwiczyć? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 
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- Skąd posiadasz informację o Rebel Fencing i o treningach? 

 

 

  



 

 

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w ankiecie w zbiorze danych 
osobowych Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej  – w celu: 

- prowadzenie treningów szermierki 

- prowadzenia działalności Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej Tomasz Kraśnicki  

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasyczne przez okres 

niezbędny do realizacji celów: 

- prowadzenia treningów sztuk walki – do czasu zaprzestania udziału w treningach, 

- prowadzenia działalności Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasyczne – do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

3. Twoje dane osobowe mogą być powierzone przez Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasyczne: 

- dostawcom usług informatycznych wspierających wykonywanie czynności Rebel Fencing, 

4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 115/32 (dalej „Administrator”), NIP: 6141569662, 

REGON: 361648951  

• Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a. art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e)rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)-celem 

zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji 

udziału uczestnika w wydarzeniu. 

• Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: e-mail: rebelfencing@gmail.com, tel.: +48 

600358163, 536853939; 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w treningu i 

wszelkich formach aktywności prowadzonej przez Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej; 

• Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych. 

 

 

Imię i nazwisko  Podpis  Data 
 


