
Załącznik nr 1 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA KLUBU AKTYWNEGO SENIORA 

1. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

Miejsce:  „Nemo- Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

 Data pobytu:  …………………………………………………………………………………………… 

 

2. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO KLUBU AKTYWNEGO SENIORA 

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

Data i miejsce urodzenia  ………………..…………………………………………………………………………………. 

PESEL   …………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe do najbliższego członka rodziny wraz z telefonem kontaktowym i 

wskazaniem stopnia pokrewieństwa: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

         Proszę napisać kilka słów o sobie i swoich zainteresowaniach: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA  

Uczulenia: 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Specjalna dieta:  

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przewlekłe choroby: 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. INNE PRZYDATNE INFORMACJE NA TEMAT UCZESTNIKA KLUBU AKTYWNEGO SENIORA  

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁEM/AM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, 

KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE ZAJĘĆ. 

 
 

………………….………………………..    ……………………….……………………………. 
       (miejscowość i data)     (czytelny podpis) 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratorem Danych jest Organizator. Dane osobowe przewarzane są przez okres 
uczestnictwa w Klubie, oraz później do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Podstawą 
przetwarzania jest umowa, której warunki określa powyższy regulamin. Każda osoba posiada 
prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec niewłaściwego 
przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
możliwy jest pod adresem iod@nemo-wodnyswiat.pl. Dane mogą zostać przekazane 
podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji wyżej wskazanych celów. 
Pozostałe informacje oraz zasady przetwarzania dostępne są na stronie http://www.nemo-
wodnyswiat.pl/index.php?page=zasady-ochrony-danych-osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Klubie. 

 
 

 

………………….………………………..    ……………………….……………………………. 

       (miejscowość i data)     (czytelny podpis)  

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas zajęć w 

Klubie na stronie internetowej „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.                         

oraz w innych publikacjach. 

 

………………….………………………..    ……………………….……………………………. 

       (miejscowość i data)     (czytelny podpis)  

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 


