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OŚWIADCZENIE
WYRAŻAM ZGODĘ NA KORZYSTANIE PRZEZ WW. DZIECKO/DZIECI Z WSZYSTKICH ATRAKCJI PARKU
TRAMPOLIN SKOKOLOCO W ZIELONEJ GÓRZE
Jednocześnie oświadczam, że:
1. nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania przez ww. dziecko/dzieci z atrakcji Parku
Trampolin Skokoloco,
2. zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin
Skokoloco w Zielonej Górze i zapoznałem/am ww. dziecko/dzieci z treścią Regulaminu, w
szczególności mam świadomość, że jestem zobowiązany do sprawowania bezpośredniej opieki
nad ww. dzieckiem/dziećmi.
Pouczenie:
Niniejsza zgoda składana jest na czas nieokreślony. Osoba uprawniona może w każdym czasie odwołać
udzieloną zgodę z zachowaniem formy pisemnej poprzez jej dostarczenie osobiście do Parku Trampolin Skokoloco,
ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra.
Ponadto oświadczam, że (*pole nieobowiązkowe):


wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku ww. dziecka/dzieci w celach marketingowych i
promocyjnych Parku Trampolin Skokoloko w Zielonej Górze, poprzez zamieszczanie zdjęć i nagrań audiovideo (filmów) na profilach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram itp.) oraz stronie internetowej.
Park Trampolin Skokoloco jest monitorowany, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym.

Administratorem danych osobowych jest 2KB GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 22
C, 78-100 Kołobrzeg.
Wszelkie informacje na temat danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 536836836 oraz adresem
e-mail: recepcja@skokoloco.pl lub w siedzibie spółki.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez administratora szkodą lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c) marketingu bezpośredniego oraz promocji usług administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO),
d) zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym, poprzez monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane osobowe:
a) pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
b) pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania,
c) pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 10 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną
trwale usunięte.
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 w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w części dotyczącej danych takich
jak imię i nazwisko rodzica oraz dziecka stanowi warunek konieczny zawarcia umowy. W przypadku niepodania
tychże danych osobowych nie jest możliwe zawarcie, a tym samym wykonanie umowy z administratorem.
Dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane
osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
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