
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

W TURNUSIE REKREACYJNO - ZDROWOTNYM 
W NIEPOŁOMICACH (POLSKA) 

 

 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko: Data urodzenia: Miejscowość i kraj 

zamieszkania: 

 

 

 

  

Adres i (adres do kontaktu): Numer telefonu: Adres e-mail: 

 

 

 

  

Języki obce (język 

kontaktu): 

 

 Inne:  

 

Terminy turnusów – proszę wybrać termin turnusu:  

*WAŻNE: każdy z turnusów rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia od kwalifikacji uczestników 

i ustalenia zaleceń indywidualnych 

14.03.-28.03. 16.05.-30.05. 15.08.-29.08. 

21.03.-4.04. 23.05.-6.06. 22.08.-5.09. 

28.03. – 11.04. 30.05.-13.06. 29.08.-12.09. 

18.04.-2.05. 6.06.-20.06. 5.09.-19.09. 

25.04.-9.05. 13.06.-27.06. 12.09.-26.09. 

2.05.-16.05. 20.06.-4.07. 19.09.-3.10. 

9.05.-23.05. 27.06.-11.07. 26.09.-10.10. 

 

Rodzaje pokoi – proszę wybrać rodzaj pokoju oraz ewentualnie wpisać nazwiska osób, z którym 

pokój będzie dzielony. Jeżeli chcesz spędzić pobyt w pokoju jednoosobowym należy uwzględnić 

dopłatę, której wysokość jest wskazana w ofercie.  

1 osobowy (2 pokoje)  

2 osobowy (12 pokoi)  

3 osobowy (6 pokoi)  

apartament 2 osobowy  

(2 apartamenty) 

 

apartament 3 osobowy 

(3 apartamenty) 

 

 

 



 
 

Informacja o stanie zdrowia: 

1. Proszę opisać ogólny stan zdrowia i kondycję fizyczną: 

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

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

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

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

2. Proszę wskazać przebyte choroby: 

 układu krążenia – nadciśnienie, niedokrwienna choroba serca,  

 cukrzyca,  

 reumatyczna,  

 osteoporoza, 

 inne: ………………………………………………………………………………………… 

3. Proszę wskazać zażywane leki: 

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

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

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

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

4. Preferencje żywieniowe: 

- stosowana dieta:  

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

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

- alergie: 

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

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

5. Czy w ramach programu chce Pan uczestniczyć w wywiadzie psychologicznym? 

TAK / NIE* 

6. Czy zna Pan przeciwskazania dla ćwiczeń fizycznych lub zalecenia do odpowiedniego doboru 

ćwiczeń? 

NIE* 

TAK, ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

7. Czy istnieją inne, niewymienione wyżej czynniki ryzyka? 

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

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

Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego oznacza przyjęcie warunków realizacji 

usługi zgodnie z przedstawioną ofertą oraz stanowi oświadczenie o zamiarze skorzystania z usługi.  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, by zanonimizowane wyniki badań podlegały opracowaniu 

naukowym.  

DATA: ……………………………………………………….  PODPIS: …………………………………………………… 

 

 



 
 

Informacja o ochronie danych osobowych: 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Janusz 

Długopolski, Mazowiecka 44/14, 31-019 Kraków (NIP: 676-011-00-16) na potrzeby realizacji Metody 

Vvik III oraz w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług a podstawą prawną przetwarzania 

jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie 

z poniższą klauzulą informacyjną.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Janusz Długopolski, Mazowiecka 44/14, 
31-019 Kraków (NIP: 676-011-00-16); w sprawach przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana należy kontaktować się, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@vvik-
method.com lub listownie na adres korespondencyjny: Janusz Długopolski Vvik III, Mazowiecka 
44/13, 31-019 Kraków;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w zawarcia 
i wykonania umowy o świadczenie usług, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Niezależnie od tej podstawy, 
przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze – tj. w celach podatkowych i rachunkowych, a także jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Dane dotyczące Pani/Pana 
stanu zdrowia będą przetwarzane w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oraz po wyrażeniu stosownej zgody zanonimizowane wyniki badań 
będą podlegać opracowaniom naukowym. Wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego będzie 
przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, w tym mienia 
uczestników. 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie 

wizerunku jest dobrowolne. 

 

DATA: ……………………………………………………….  PODPIS: …………………………………………………… 


