ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisany

Adres

Działając jako opiekun prawny małoletniej/go ( Imię i nazwisko) korzystającego z Parku

(dalej: „Dziecka”)

Rok urodzeniaNumer telefonu i adres e-mail

Wyrażam zgodę na na korzystanie przez w/w niepełnoletniego z wszystkich dostępnych atrakcji Parku JUMP MANIA oraz wyrażam zgodę na
jej/jego uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przez Park JUMP MANIA. Ponadto potwierdzam pełną znajomość i akceptuję Regulamin Parku
JUMP MANIA oraz niepełnoletniego zapoznałem z treścią w/w regulaminu.
Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony i jej odwołanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
______________________
Data

____________________________________
Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym,

□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podany
adres e-mail lub numer telefonu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Dziecka przez Spółkę w celach promocyjnych, w
postaci nagrywania materiałów reklamowych.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych podanych w niniejszym formularzu podmiotom powiązanym
ze Spółką oraz ich wykorzystanie w ich celach promocyjnych, w tym także na przesyłanie przez te podmioty
informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres email i/lub numer telefonu.

______________________
Data

____________________________________
Podpis

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest POLJUMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Morgowskiej 2F
(dalej: „Spółka”). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@jumpmania.pl
Dane osobowe przetwarzane będą celach zwiazanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektów należących do Spółki, jak również, za
Pana/Pani zgodą, w celach promocyjnych Spółki.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektów należących do Spółki, w tym wizerunku, w
związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, będą przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki. Przetwarzanie danych
osobowych w celach promocyjnych – w celu wysyłania informacji marketingowych dotyczących usług Spółki, wykorzystania wizerunku dla celów
promocyjnych oraz przekazywania danych podmiotom powiązanym ze spółką odbywa się na podstawie zgód wyrażonych powyżej. W dowolnym
momencie przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
w każdym razie nie dłużej niż przez okres obowiązywania zgody (do momentu jej odwołania). W tym okresie dane będą mogły być przekazywane
podmiotom powiązanym ze Spółką oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

