
Formularz uczestnictwa w zajęciach w Studio Satya Yoga 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………… 

Ul. …………………………………………………….. Kod …………………… Miejscowość ……………………….. 

Nr tel. ………………………e-mail ……………………………………………………..Data urodzenia ……………………………………………………. 

Deklaracja Zdrowotna Uczestnika Zajęć 

Oświadczam, że nie cierpię na żadne dolegliwości zdrowotne, które mogłyby być przeciwskazaniem do uczestnictwa w 
zajęciach oraz, że uczestniczę w niniejszych zajęciach dobrowolnie, a także znam i akceptuję obowiązujące na nich zasady. 

Zobowiązania Uczestnika Zajęć 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć zobowiązujemy Panią/Pana do poinformowania prowadzącego zajęcia 
o każdym problemie zdrowotnym, oraz o pojawieniu się podczas ćwiczeń jakichkolwiek niepokojących objawów natury 
zdrowotnej i/lub psychofizycznej, a także o zasygnalizowaniu prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć o byciu w ciąży. 

Równocześnie wskazujemy, iż organizator oraz prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, kontuzje 
oraz innego rodzaju dolegliwości zdrowotne, które występują u uczestnika zajęć w związku z niewłaściwym wykonywaniem 
ćwiczeń oraz nieprzestrzeganiem powyższych zobowiązań. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Satya Yoga Lidia Perlińska-Tyrzyk z siedzibą przy ul. Poznańska 148, 62-023 
Kamionki. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w co najmniej jeden z poniższych celów: 
1. w celu realizacji transakcji zakupu produktów lub usług oferowanych przez Satya Yoga (RODO Art. 6, ust.1. lit. b), 
2. w celu marketingowym i informacyjnym o produktach i usługach na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody 

(RODO Art.6, ust.1, lit. a). 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Satya Yoga w zakresie usług hostingu, 

utrzymania serwera i poczty e-mail, wysyłki newslettera, usług księgowych, z którymi współpracuje Satya Yoga oraz 
innymi uprawnionymi osobami na ich udokumentowany wniosek. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom w 
celach marketingowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres: 
1. w przypadku realizacji umowy zakupu produktów i usług oferowanych przez Satya Yoga oraz w przypadku umowy 

współpracy z Satya Yoga - przez okres 6 lat od dnia sprzedaży produktu, zakończenia świadczenia usługi lub 
zakończenia współpracy, 

2. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera i innych powiadomień w celach marketingowych i 
informacyjnych o produktach i usługach- do chwili cofnięcia Pani/Pana zgody. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Satya Yoga dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
orz prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu ndzorczego. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji 

świadczenia, do którego dane są niezbędna. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Satya Yoga Lidia Perlińska-Tyrzyk z siedzibą przy ul. 
Poznańska 148, 62-023 Kamionki, dla umożliwienia przesłania mi newslettera i innych powiadomień w celach marketingowych 
i informacyjnych. 

TAK  NIE 

Kamionki, ………………………………………………… 

              data i podpis uczestnika zajęć 


