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ZGODA NA ZAWARCIE UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU FIT FABRIC 

(dotyczy osób, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat) 

Ja niżej podpisana/y _______________________________ *, legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer 

________________________**,  działając jako rodzic/opiekun prawny ______________________________________*** 

potwierdzam i wyrażam zgodę na: 

1) zawarcie umowy o prowadzenia Konta Klienta w Portalu Klienta Fit Fabric na warunkach określonych 

w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (zał. nr 1) 

2) zawarcie umowy o korzystanie z usług oferowanych przez Fit Fabric Sp. z o.o. na warunkach 

określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Fit Fabric w zakresie Karnetu __________________****  

(zał. nr 2) 

przez __________________________________***.  

_________________________ 

Data, podpis 

Potwierdzam także wszystkie udzielone przez niepełnoletniego zgody, zawarte w załączonej Deklaracji 

Członkowskiej, dotyczące: 

• wyboru metody weryfikacji tożsamości podczas wejścia do obiektu sportowego: 

 TAK   NIE   Uwagi  ___________________________________________________________ 

• otrzymywania informacji marketingowych: 

 TAK   NIE   Uwagi  ___________________________________________________________ 

Wyrażenie zgód jest dobrowolne. W każdej chwili można zmienić zdanie i wycofać zgodę.  

Dane osobowe niepełnoletniego Członka Klubu przetwarzane będą przez Fit Fabric sp. z o.o. na zasadach 

określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w Deklaracji Członkowskiej oraz dostępnej tu: 

https://fitfabric.pl/media/2623/download/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20%28od%201%20marca%202

022%20r.%29.pdf?inline=1.  

________________________ 

Data, podpis 

 

 
*       imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

**     seria i numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego 

***   imię i nazwisko małoletniego 

**** nazwa Karnetu, którego dotyczy zgoda. 

 

 

 

https://fitfabric.pl/media/2623/download/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20%28od%201%20marca%202022%20r.%29.pdf?inline=1
https://fitfabric.pl/media/2623/download/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20%28od%201%20marca%202022%20r.%29.pdf?inline=1
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

W poniższej klauzuli postaramy się zwięźle przedstawić najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych 

osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź pod adres internetowy: 

https://fitfabric.pl/media/2623/download/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20%28od%201%20marca%202022%20r.%29.pdf?inline=1 

lub zeskanuj kod QR znajdujący się obok. 

Kim jesteśmy? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fit Fabric sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Europejskim 2, 00-844 Warszawa, 

(„Fit Fabric”, „my”). Możesz się z nami skontaktować np. poprzez adres e-mail: daneosobowe@fitfabric.pl 

 

Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Podanie Twoich danych jest niezbędne dla zawarcia umowy przez niepełnoletniego Członka Klubu. Jeśli nie podasz swoich danych, 

niepełnoletni Członek Klubu może nie mieć możliwości zawarcia z nami umowy. 

 

W jakim celu będziemy przetwarzać dane osobowe? 

Będziemy przetwarzać dane osobowe Twoje celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celach: 

zawarcia umowy z Członkiem Klubu nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych; zapewnienia zgodności z prawem i 

rozliczalności podejmowanych działań biznesowych; dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?  

Prawo: żądania dostępu do danych osobowych; żądania sprostowania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia 

danych osobowych; do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przedstawiciela niepełnoletniego Członka Klubu 

mailto:daneosobowe@fitfabric.pl

