
 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA* DZIECKA NA KORZYSTANIE  

Z 
 ARCHERY FUN PARK W KOSZALINIE 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA*  

ADRES
1)

                                                                                                    TELEFON
1)

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Jako rodzic/opiekun* dziecka ………………………………………………………………............................................. 
                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 
 
urodzonego dnia …………………………………………………...........................................................................................  

wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Archery Fun Park      w Koszalinie. Jednocześnie 

oświadczam iż: 

1) nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych ani innych do korzystania przez w/w dziecko z atrakcji Archery Fun 

Parku, 

2) zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i akceptuję  treść ogólnego Regulaminu korzystania z Archery Fun Park w 

Koszalinie, Regulaminu oferowanych gier, a także zapoznałem/am        z treścią ich postanowień w/w dziecko. 

 
Pouczenie: niniejsza zgoda musi być doręczona osobiście przez rodzica/opiekuna* dziecka.  

                                                                                ……………………………………………… 
                                                                                                      (data i czytelny podpis) 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka* danych osobowych jest Archery Fun Park z siedzibą  w Koszalinie przy ulicy 

Franciszkańskiej 24 (zwany dalej Parkiem). 

2) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy (gier) na podstawie  art. 6 ust 

1 lit. a). 

3) Odbiorcą Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą: nie dotyczy. 

4) Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy (gier). 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest warunkiem umownym uczestniczenia w imprezie (grze). 

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania            a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niedopuszczenie do udziału w imprezie (grze). 

8) Pani/Pana/dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy 

(gier). 

 

 

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

                                                                                                           (data i czytelny podpis) 
 
1) podać tylko w przypadku pozostawienia dziecka pod opieką pracowników Archery Fun Park przez rodzica/opiekuna*.  
 
*niepotrzebne skreślić 
 


