ZGODA RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO NA KORZYSTANIE Z
ATRAKCJI PARK of POLAND SUNTAGO STREFA JAMANGO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NUMER TELEFONU OŚWIADCZENIE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JAKO RODZIC / OPIEKUN PRAWNY (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
URODZONEGO (DATA URODZENIA)
wyrażam zgodę ̨ na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Suntago strefa Jamango.
Oświadczam iż:̇
1. w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań́ zdrowotnych do korzystania z Suntago strefa
Jamango.
2. zapoznałam/łbem się ̨ i akceptuję treść ́ Regulaminów obowiązujących w Park of Poland Suntago.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mówiący Kij sp. z o.o. 07-41o Ostrołęka 11
listopada 92 Podanie wszystkich danych osobowych podczas wypełniania zgód na korzystanie z parku
trampolin Adrenalina Płock przez rodziców lub opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich, jest
dobrowolne, jednak konieczne by można było korzystać z atrakcji parku przez w/w osoby.
2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.
3.Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów
prawa.
4.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres mailowy: biuro@mowiacykij.pl
5.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.

