
 

FORMULARZ PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

SZKOLEŃ KRAV MAGA 
 
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................. 
 
Data urodzenia: .................................................................................................................................................................................................. 
 
Adres: ................................................................................................................................................................................................................. 
 
Telefon kontaktowy: ........................................................................................................................................................................................... 
 
Email: ................................................................................................................................................................................................................. 
 
Zawód: ............................................................................................................................................................................................................... 
 
Uwagi (np. przebyte kontuzje, doświadczenie z innych stylów): ............................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................................................... 

 
1. Oświadczam, że jestem osobą niekaraną sądownie. 
2. Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mój udział w szkoleniach KRAV MAGA. 
3. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na rekreacyjne uprawianie samoobrony. 
4. Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie się od następstw     nieszczęśliwych wypadków, które mogą 
wystąpić w trakcie szkoleń KRAV MAGA. 
5. Oświadczam, iż zostałam (em)  poinformowana (y), że w wyniku treningu mogę ulec kontuzji, oraz trwale utracić zdrowie. Jestem 
tego w pełni świadoma (y) i godzę się na ten fakt, biorąc odpowiedzialność na siebie. 
6. Zobowiązuję się do całkowitego podporządkowania się zasadom bezpieczeństwa w czasie zajęć, a w szczególności wszystkim 
zaleceniom instruktora prowadzącego zajęcia. 
7. Zobowiązuję się nie rozpowszechniać nabytej wiedzy i umiejętności oraz nie wykorzystywać jej w działaniach niezgodnych z prawem. 
8. Zezwalam na udostępnianie moich danych oraz informacji o uczestnictwie w treningach systemu Krav Maga Policji i innym 
przedstawicielom prawa w Polsce. 
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Krav Maga Poland zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
10. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Krav Maga Poland utrwalonego w przekazach 
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 
11. Oświadczam, że zapoznałam (em) się z poniższą klauzulą: 
Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie Danych Osobowych oraz 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) - dalej 
"Rozporządzenie", informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Stowarzyszenie Krav Maga Poland. 
2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa uczestnika w szkoleniach 
KRAV MAGA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 
3) Dane osobowe Pani/Pana po zakończeniu szkoleń, na potrzeby których zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 
4) Uczestnik szkoleń ma prawo zwrócić się do Stowarzyszenia Krav Maga Poland z żądaniem dostępu do danych swoich, w celu ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
5) Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkoleń KRAV MAGA. Brak podania 
danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa Pani/Pana w szkoleniach organizowanych przez KRAV MAGA 
Poland. 

 

 

 

................., .....................................                                                            ............................................................................... 

       Miejsce, data rozpoczęcia treningów                                                                                  czytelny podpis uczestnika 


