FORMULARZ ZAMÓWIENIA URODZIN

DATA: ………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA: ………………………………………………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA IMPREZY URODZINOWEJ: ………………………………………………………………… GODZINA: ……………………………..
IMIĘ SOLENIZATNA: …………………………………………………. WIEK:……………………….. ILOŚĆ GOŚCI: ………………………
PAKIET URODZINOWY: …………………………………………………………………………………………………………………………………
TORT*: TAK/NIE
INFORMACJE DODATKOWE: ……………………………………………………………………………………………………………………….
DODATKOWO PŁATNE ATRAKCJE*:
Piniata: TAK/NIE
Szampan Piccolo: TAK/NIE
Balony: TAK/NIE
Tatuaże wodne: TAK/NIE
Animator: TAK/NIE

ZADATEK: ………………………………………

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA
………………………………………………….

*Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych w ramach świadczonych usług jest Dorotka Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich,
adres: ul Kościuszki 20, 41 – 940 Piekary Śląskie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem
KRS: 0000416247, NIP: 498 026 18 68, REGON: 242885778 , zwana dalej Zarządcą. Dane osobowe przechowywane
są nie dłużej niż jest to konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Pozostawione na niniejszym
formularzu dane wykorzystywane będą do wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w
tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Każdej osobie, która przekazuje dane osobowe przysługuje prawo: dostępu
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, wystąpienia o ograniczenie
przetwarzania danych lub ich przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi
oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe,
jednak nie dopełnienie ich spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy jest niemożliwa. Dane kontaktowe w sprawie
ochrony danych osobowych: E-mail: kontakt@funandsport.pl Numer telefonu: +48 669 984 504 Kontakt osobiście
lub listownie: FUN&SPORT ul. Wierzbowa 8A, 41 – 600 Świętochłowice.





Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Dorotka Sp. z o.o.
Dane osobowe moje oraz dane dziecka zostaną wykorzystane w celu weryfikacji wieku Użytkownika i
prawidłowości udzielonej zgody na korzystanie z obiektu „FUN&SPORT”
Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez administratora moich danych osobowych, w
tym adresu e-mail oraz nr telefonu, do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością
takich jak przesyłanie newsletterów, akcji promocyjnych oraz informacji o odbywających się wydarzeniach w
„FUN&SPORT”. W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.
Składając podpis oświadczam, że jestem uprawniony/a do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz
małoletniego.

………………………………………………………….

……………………………………………………………….

DATA

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

