
Formularz klienta 

Formularz ten służy do wprowadzenia danych osobowych klienta do bazy danych użytkowników Ścianki Wspinaczkowej Peron Baltoro. 
 
Imię: ………………………………………………………………..…  Nazwisko:……………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia*: ………………………………………………………..  Adres*: …………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres email*: ……………………………………………………………………..             Nr tel.*: ……………………………………………………………………………… 

Płeć*: K M 

Członkostwo w Rzeszowskim Klubie Wysokogórskim:  TAK  NIE 

Zapoznałem się i akceptuję regulamin Ścianki Wspinaczkowej Peron Baltoro prowadzonej przez Rzeszowski Klub Wysokogórski, 
ul. Kochanowskiego 19a, 35-201 Rzeszów. Oświadczam również, że wspinam się na własną odpowiedzialność oraz odpowiadam za 
ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. 
 
Data: ………………………………………………………….. Podpis:………………………………………………………………………………….. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W oparciu o: 
a. Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) zwanej dalej „UODO”, wraz z aktami wykonawczymi, 

szczególnie: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024) – 
zwane dalej RODO. 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO“. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że: 

• administratorem danych jest Rzeszowski Klub Wysokogórski z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kochanowskiego 19a, 35-201 
Rzeszów, 

• dane nie będą służyły do profilowania, nie zostaną przekazane poza EOG ani udostępnione innym organizacjom, 

• dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji usług oferowanych przez Peron Baltoro i Rzeszowski Klub Wysokogórski 
jak m. in.: 
- prowadzenie listy użytkowników Peronu Baltoro 
- prowadzenie systemu ważności karnetów okresowych i wielowejściowych  
- kontrolę wypożyczalni klubowego sprzętu wspinaczkowego oraz przewodników wspinaczkowych 

• dane będą udostępniane wyłącznie osobom do tego upoważnionym, o których mowa w art. 37 UODO lub w art. 29 RODO 
oraz są przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

• przysługuje mi prawo wycofania zgody na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych a także prawo 
dostępu do treści danych oraz ich poprawy osobiście w Peronie Baltoro lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
(sekretarz@rkw.org.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy 

• dane podaję dobrowolnie1 
 

Data: ………………………………………………………….. Podpis:………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
* Dane nieobowiązkowe 
1 Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ogranicza możliwości korzystania z Peronu Baltoro. W wypadku nieudzielenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych niniejszy formularz zostanie zarchiwizowany wyłącznie w formie analogowej i nie będzie podlegał 
dalszemu przetwarzaniu.  
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