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McFIT Polska Sp. z o.o. 

ul. Jasna 14/16a | 00-041 Warszawa 

 

Numer KRS 421690 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy 

NIP 5272678078  

REGON 146141227 

 

Zarząd: 

Artur Białkowski – Członek Zarządu  

Grzegorz Karczewski- Członek Zarządu 

Maciej Kupis – Członek Zarządu 

Kapitał zakładowy 2.000.000 PLN 

McFIT Polska Sp. z o.o. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA MAŁOLETNIEGO KORZYSTAJĄCEGO Z KARNETU DAILY 

PASS/PREPAID 1M W SIŁOWNI McFIT 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam do odwołania zgodę na korzystanie przez moje dziecko z 

jednorazowego wejścia Daily pass/ miesięcznego karnetu Prepaid 1M* ( *niepotrzebne skreślić) w siłowni 

McFIT oraz wykonywanie ćwiczeń bez opieki instruktora.  

Zapoznałem/łam się z regulaminem siłowni na www.mcfit.com i zobowiązuję się do przestrzegania go przeze 

mnie i dziecko.  

 

Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że ćwiczenia siłowe mogą być niebezpieczne dla małoletniego i 

przejmuję odpowiedzialność za wszelkie wypadki oraz kontuzje fizyczne wynikające z nieprzestrzegania 

zasad bezpieczeństwa.  

 

Moje dziecko jest zdrowe i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przez nie ćwiczeń 

siłowych. Zdaję sobie sprawę z możliwości kontuzji podczas uprawiania ćwiczeń siłowych i przyjmuję do 

wiadomości, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinienem wykupić dla 

małoletniego we własnym zakresie.  

 

W związku z powyższym zrzekam się wszelkich roszczeń prawnych względem McFIT Polska Sp. z o.o., 

która jest właścicielem siłowni. Oświadczam, że przejmuję odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód 

wyrządzonych przez małoletniego oraz pokryję bieżące zobowiązania wynikające z zawartej umowy przez 

moje małoletnie dziecko, w tym zobowiązania powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy.  

 

Zgodę można odwołać pod adresem: bok@mcfit.com. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko, oraz PESEL dziecka lub data urodzenia w przypadku obcokrajowca  

 

_________________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna oraz PESEL lub data urodzenia w przypadku obcokrajowca  

 

_________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania z kodem pocztowym 

 

_______________________________________  ________________________________________ 

Telefon kontaktowy rodzica /prawnego opiekuna                       Adres e-mail rodzica /prawnego opiekuna 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Miejsce i data podpisania dokumentu oraz podpis rodzica /prawnego opiekuna 

 
UWAGA: W celu zawarcia umowy o członkostwo na czas określony/nieokreślony należy mieć przy sobie dowód 
osobisty oraz dodatkowo w zależności od wybranej formy płatności: 
- mieć przy sobie kartę płatniczą z aktywną funkcją realizacji obciążeń automatycznych w formie zlecenia stałego lub 
- znać numer swojego rachunku bankowego i wzór podpisu złożony w banku. 
Jeżeli umowa o członkostwo na czas określony/nieokreślony jest zawierana przez osobę małoletnią, to przy 
podpisywaniu umowy musi być obecny jej przedstawiciel ustawowy (rodzic). Jeżeli abonament będzie płacić 
osoba trzecia, to również ona musi być obecna przy podpisywaniu umowy. 
 

http://www.mcfit.com/
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest McFIT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Jasnej 14/16A („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się można poprzez 

adres e-mail: bok@mcfit.com  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji umowy i świadczenia usługi Klientowi, w tym w celu pobierania opłat oraz do 

prowadzenia obsługi przez Biuro Obsługi Klienta – podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), 

b) prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

c) poprawy jakości świadczonych usług i zarządzania wydajnością, w tym do zbierania 

opinii o usługach i produktach McFIT w celach analitycznych i marketingowych – 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d) prowadzenia działań marketingowych polegających min. na profilowaniu Klienta poprzez 

dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w 

sieciach reklamowych naszych partnerów – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e) prowadzenia działań marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie 

dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 li. a RODO). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

zawarcia umowy i korzystania z usług McFIT. 

4. Dostęp do danych Klienta będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz 

podmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie jego polecenia (tj. usługi IT i wsparcia 

technicznego, usługi bankowe, usługi księgowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi 

archiwizacji i niszczenia dokumentów), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym do 

wykonywania ich obowiązków. 

W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa dane osobowe Klienta mogą zostać 

przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom państwa nadzorującym działalność 

Administratora, organom ścigania, organom ochrony prawnej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz 

upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, a w zakresie, w jakim 

przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu 

realizacji tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie. 

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

7. Klientowi przysługuje prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

mailto:bok@mcfit.com

