
RODO/ ZGODY 

 

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Just4Fit  reprezentowana przez 

Justyna Krzymicka  z siedzibą w Kiekrzu ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, 62

Kontakt telefoniczny: 505-469-979, 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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), zakup usług Fundacji Just4Fit jest równoznaczny 

przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

 

1) Państwa dane osobowe 

usługi animacji czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji 2021. 

2) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zobowiązujące f

prawa, podmioty świadczące usługi dla fundacji oraz urzędy współpracujące z fundacją 

(Urząd Miasta Poznania, Powiat Poznański, Urząd Marszałkowski i Gmina Rokietnica). 

3) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo

korekty/usunięcia/przenoszenia danych/wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane przez okres określony 

przepisami prawa.  

4) Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie ze wszystkimi obow

przepisami prawa.  

5) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, zaś konieczne dla celów 

związanych z realizacją animacji czasu wolnego oraz projektów Fundacji Just4Fit. 

6) Państwa dane będą przetwarzane przez Fundacje Just4Fit w celu pr

handlowych i marketingowych z bieżącej oferty/projektów w formie telefonicznej oraz @. 

7) Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na bezpłatne dokumentowanie/ utrwalanie/ 

rozpowszechnianie mojego dziecka wizerunku w formie: zdję

za pośrednictwem Internetu na stronie 

YouTube, instagram oraz w mediach (prasa, TV, radio) w celach informacyjnych , 

marketingowych usług fundacji jak i partnerów fundacji. 

 

Podpis rodziców/opiekunów

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Just4Fit  reprezentowana przez  prezes zarządu: 

z siedzibą w Kiekrzu ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, 62-090 Rokietnica. 

979, biuro@fundacjajust4fit.com , www.fundacjajust4fit.com

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

016r. 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 

nie danych), zakup usług Fundacji Just4Fit jest równoznaczny 

przetwarzaniem Państwa danych osobowych.  

Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu związanym z realizacją 

usługi animacji czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji 2021.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zobowiązujące f

prawa, podmioty świadczące usługi dla fundacji oraz urzędy współpracujące z fundacją 

(Urząd Miasta Poznania, Powiat Poznański, Urząd Marszałkowski i Gmina Rokietnica). 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo

korekty/usunięcia/przenoszenia danych/wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane przez okres określony 

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie ze wszystkimi obow

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, zaś konieczne dla celów 

związanych z realizacją animacji czasu wolnego oraz projektów Fundacji Just4Fit. 

Państwa dane będą przetwarzane przez Fundacje Just4Fit w celu przekazywania informacji 

handlowych i marketingowych z bieżącej oferty/projektów w formie telefonicznej oraz @. 

Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na bezpłatne dokumentowanie/ utrwalanie/ 

rozpowszechnianie mojego dziecka wizerunku w formie: zdjęć / nagrań/ transmisji na żywo 

za pośrednictwem Internetu na stronie www.fundacjajust4fit.com , facebook just4fit , 

YouTube, instagram oraz w mediach (prasa, TV, radio) w celach informacyjnych , 

usług fundacji jak i partnerów fundacji.  

Podpis rodziców/opiekunów:  data:    Miejscowość

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

prezes zarządu: 

090 Rokietnica.  

www.fundacjajust4fit.com 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

016r. 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 

nie danych), zakup usług Fundacji Just4Fit jest równoznaczny z 

będą gromadzone i przetwarzane w celu związanym z realizacją 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zobowiązujące fundacje przepisami 

prawa, podmioty świadczące usługi dla fundacji oraz urzędy współpracujące z fundacją 

(Urząd Miasta Poznania, Powiat Poznański, Urząd Marszałkowski i Gmina Rokietnica).  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

korekty/usunięcia/przenoszenia danych/wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane przez okres określony 

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, zaś konieczne dla celów 

związanych z realizacją animacji czasu wolnego oraz projektów Fundacji Just4Fit.  

zekazywania informacji 

handlowych i marketingowych z bieżącej oferty/projektów w formie telefonicznej oraz @.  

Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na bezpłatne dokumentowanie/ utrwalanie/ 

ć / nagrań/ transmisji na żywo 

, facebook just4fit , 

YouTube, instagram oraz w mediach (prasa, TV, radio) w celach informacyjnych , 

Miejscowość: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  


