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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI W ZBĄSZYNKU UL. SPORTOWA 2 

 

1. Siłownia służy rekreacji, rehabilitacji oraz ogólnej poprawie sprawności fizycznej. 

2. Klient wykupujący karnet na siłownię lub jednorazowe wejście akceptuje jednocześnie postanowienia 

niniejszego regulaminu. 

3. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na 

siłownię. Opłatę zgodną z cennikiem należy wnieść przed rozpoczęciem ćwiczeń. 

4. Osoby poniżej 18 roku (ukończone 16 lat) mogą korzystać z siłowni wyłącznie za okazaniem pisemnego 

zezwolenia rodziców lub opiekuna prawnego. 

5. Grupy szkolne i zorganizowane (do 15 osób) mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, 

trenera, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w 

podległej mu grupie. 

6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się konsultację lekarską. 

7. Na siłowni obowiązuje strój sportowy, ręcznik oraz czyste obuwie zmienne. 

8. Każdy ćwiczący zna swoje możliwości i sam odpowiada za wykonanie ćwiczenia.  

9. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do kulturalnego zachowania się. 

10. Wszystkie urządzenia na siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

11. Zabrania się wykonywania ćwiczeń siedzących i leżących bez podłożonego ręcznika. 

12. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane jedynie przy 

asekuracji minimum jednej osoby.  

13. Zabrania się uczestnictwa w treningach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku 

złego stanu zdrowia. 

14. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało. 

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące 

własność użytkowników.  

16. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.  

17. Użytkownicy korzystają z siłowni na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody 

w 100% wartości zniszczeń.  

18. Korzystający z siłowni zobowiązani są powiadamiać obsługę obiektu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń. 

19. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik OSiR. 
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Szanowni Państwo,  

Na podstawie art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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) 

informujemy, że: 

 

Klauzula informacyjna 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą 
w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Sportowej 2. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: osir@zbaszynek.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się mailowo: iodo@zbaszynek.pl 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia konta w systemie oraz 
zawarcia umowy umożliwiającej korzystanie z usług oferowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji, dane osobowe będą 
przetwarzanie w celu informowania o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane 
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności w celu dokonywania rozliczeń oraz egzekwowania należności. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz 6 lat po 
zakończeniu umowy, w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi 
rozliczania należności podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z 
przesyłaniem informacji będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych. 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody 
przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
będzie skutkowało niemożnością korzystania z usług oferowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
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