
Zgoda rodzica / opiekuna
prawnego 

na korzystanie z Parku JumpWorld

………………………………………………………………………………       ………..………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA       NR TELEFONU

………………………………………………………………………………       ……………………………..…………………………
DATA URODZENIA RODZICA / OPIEKUNA       ADRES E-MAIL

OŚWIADCZENIE:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA DATA URODZENIA DZIECKA

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

      Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Parku
Trampolin JumpWorld oraz oświadczam, że:

1. W/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Parku Trampolin
JumpWorld;

2. Zapoznałem  się  i  akceptuję  treść  Regulaminu  obowiązującego  w  JumpWorld,  który  to
regulamin znany jest również mojemu dziecku;

3. Akceptuję fakt, że pracownicy Parku JumpWorld nie świadczą opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Korzystanie  z  Parku  jest  możliwe  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przez  rodzica/opiekuna
prawnego i odbywa się wyłącznie na ich ryzyko;

4. Akceptuję  fakt,  że  Park  Trampolin  JumpWorld  zastrzega  sobie  prawo  do wykorzystywania
wizerunku w celach marketingowych i reklamowych.

Niniejszym wskazuje się, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest
4 Friends. S.C. z siedzibą we Wrocławiu (50-505), ul. Nyska 59-61.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa z administratorem, która wchodzi w życie z chwilą
przekazania danych osobowych lub wejścia na obiekt i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych
działań przed jej zawarciem. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie
spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest
konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony, a jej  odwołanie wymaga formy pisemnej
z dostarczeniem jej osobiście do Parku Trampolin JumpWorld.

      Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych (adres e-mail oraz
nr telefonu)  do  celów  marketingowych  związanych  z  działalnością  takich  jak  przesyłanie
newsletterów, akcji promocyjnych oraz informacji o odbywających się w JumpWorld wydarzeniach.

…………………………………     ………………………………………………………………… 
DATA  CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA


