REGULAMIN ZAJĘĆ SEKCJI PŁYWACKIEJ DLA DOROSŁYCH
Tarnowskie Góry dnia [Data]
Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000042676, NIP-6450203947, kapitał zakładowy: 47 224 250 PLN
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Zajęcia sekcji sportowej dla dorosłych prowadzone są w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach przy
ul. Obwodnica 8.
Za realizację zajęć odpowiada Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. zarządzająca obiektem Park Wodny w
Tarnowskich Górach.
Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej na stronie
internetowej www.parkwodny.com.pl
Cenę określa cennik opublikowany na stronie www.parkwodny.com.pl.
Zajęcia odbywają się w grupach do 15 osób.
Zajęcia odbywają się na basenie sportowym i basenie do nauki pływania.
W zajęciach mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu „Parku Wodnego” w Tarnowskich Górach
oraz do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej w duchu zasady fair play.
Uczestnicy zajęć są zobowiązani do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym
zakresie; AIG S.A. odpowiada jedynie za szkody powstałe z przyczyn dotyczących właściciela „Parku
Wodnego”
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Zajęcia sportowe dla dorosłych z instruktorem trwają 45 minut
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu.
W ramach wejścia klient otrzymuje 75 minut pobytu w obiekcie w tym 45 minut zajęć z instruktorem,
15 minut przed i 15 minut po zajęciach na przebranie się.
§3
Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne, pierwszej wpłaty należy dokonać przed zajęciami.

§4
Uczestnik sekcji pływackiej oświadcza, że:
a) może korzystać z grupowych zajęć sportowych na pływalni organizowanych przez AIG S.A.
b) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa w zajęciach sekcji pływackiej dla dorosłych.
§5
Członek sekcji jest zobowiązany do:
a) zaangażowanego udziału w zajęciach, współzawodnictwa i rywalizacji sportowej
b) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia
c) poszanowania innych osób
§6
Ochrona Danych osobowych
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników sekcji jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w
Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, tel. 32 393 39 00, mail: sekretariat@parkwodny.com.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach – na potrzeby niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnika i ochrony zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

3. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać dane uczestnika zajęć dalej – jeśli jest to
konieczne, w celu prawidłowego wykonania usługi. Administrator może przekazywać dane uczestnika zajęć w
szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez Agencję Inicjatyw Gospodarczych
S.A. – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki.
4. Dane osobowe o których mowa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane dla celów archiwalnych przez 5 lat. (Dz. U. Z 2017 poz. 2198 z późn. zm. art. 924 ust.2.)
5. Dane osobowe Uczestnika sekcji będą przetwarzane z uwagi na spoczywające na Agencji Inicjatyw
Gospodarczy S.A obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego i
przepisów prawa cywilnego oraz w celach kontaktowych.
6. W trakcie trwania zajęć mogą być wykonywane fotografie i krótkie relacje audiowizualne uwzględniające
uczestników zajęć.
7. Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów audio-wizualnych
zawierających wizerunek uczestników zajęć na stronie www oraz na profilach społecznościowych. Na wyraźną
prośbę uczestnika lub osoby zgłaszającej, zdjęcia lub materiały audiowizualne zawierające wizerunek
uczestnika zostaną usunięte.
8. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych tj. m.in. w
celu poinformowania o wydarzeniach sportowych prowadzonych w Parku Wodnym i Hali Sportowej w
Tarnowskich Górach.
9. Uczestnik sekcji ma prawo zgłosić się do administratora z żądaniem dostępu do swoich danych ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych. Można wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji niniejszej umowy.
Park Wodny w Tarnowskich Górach korzysta z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego określa odrębny
regulamin.
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Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

