
ZGODA OPIEKUNA GRUPY NA KORZYSTANIE Z ATRAKCJI 
FUN&SPORT SALA ZABAW I PARK TRAMPOLIN 

 

 

 

……………………………………………………………………         .....……………………………………………………………….. 
(IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY)      (NR TELEFONU, ADRES EMAIL) 

 
OŚWIADCZENIE 
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Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z atrakcji znajdujących się na terenie obiektu 
„FUN&SPORT” w Świętochłowicach. Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am siebie i akceptuję Regulamin obowiązujący w obiekcie „FUN&SPORT”, a także zaświadczam, 
że regulaminy są znane również mojemu dziecku. 

2. W/w dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z atrakcji znajdujących się na 
terenie obiektu „FUN&SPORT”. 

3. Akceptuję fakt, iż personel obiektu „FUN&SPORT” nie świadczy usługi opieki nad dzieckiem. 
4. Akceptuję fakt, że na terenie obiektu prowadzony jest monitoring wizyjny. 

POUCZENIE: 

Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z niewyrażeniem zgody na 
korzystanie przez dziecko z atrakcji obiektu „FUN&SPORT”. Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony, a 
jej odwołanie wymaga formy pisemnej z dostarczeniem jej osobiście do recepcji „FUN&SPORT” . 

 
…………………………………………………………………….. 
       DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

 



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  


