OŚWIADCZENIE
.................................
imię i nazwisko opiekuna

.................................
imię i nazwisko dziecka

.................................
imię i nazwisko dziecka

.................................
imię i nazwisko dziecka

.................................
data urodzenia dziecka

.................................
data urodzenia dziecka

.................................
data urodzenia dziecka

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na korzystanie przez ww. dziecko z infrastruktury oraz atrakcji Parku Trampolin
JumpWorld, który jest prowadzony przez SK HOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku,
57-300 Kłodzko,ul. Okrzei 26/4 3, REGON: 389753867 ,NIP:8831872296
Jednocześnie oświadczam, że:
ź
zapoznałem się z regulaminem obowiązującym w Parku Trampolin JumpWorld i go akceptuję, jak również, że
zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez wyżej wskazany podmiot;
ź

dziecko, którego dotyczy zgoda nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z infrastruktury oraz atrakcji
Parku Trampolin JumpWorld;

ź

zdaję sobie sprawę, że pracownicy ParkuTrampolin JumpWorld nie podejmują działań polegających na opiece nad
dziećmi lub młodzieżą;

ź

zostałem poinformowany, że na obszarze Parku Trampolin JumpWorld, tj. w recepcji oraz na salach
rozrywkowych prowadzony jest monitoring wizyjny.

.................................
data i podpis

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Park Trampolin JumpWorld, który jest prowadzony przez SK HOP Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, treści o charakterze marketingowym, w tym za pomocą telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych na moje niżej wskazane adres e-mail i numer telefonu.
......................................................
numer telefonu i adres e-mail

.................................
data i podpis

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach marketingowych Park Trampolin
JumpWorld, który jest prowadzony przez SK HOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie publikowania
zdjęć i ﬁlmów zawierających mój wizerunek w sieci Internet na stronie internetowej ww. podmiotu oraz w kanałach
social media.

*niepotrzebne skreślić

.................................
data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych osobowych, jak również danych osobowych Twojego dziecka jest
SK HOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Okrzei 26/4 3, 57-300 Kłodzko,
NIP 8831872296.
2. Możesz skontaktować się z JumpWorld jako administratorem Twoich danych osobowych listownie na adres jej
siedziby oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres info_lubin@jumpworld.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie: i) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania
umowy, której przedmiotem jest korzystanie z parku trampolin; ii) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji
obowiązków JumpWorld wynikających z przepisów prawa; iii) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnionego interesu
JumpWorld polegającego na: i) przesyłania informacji o charakterze marketingowym; ii) zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu zapewniającego bezpieczeństwo ludzi i mienia.
4. Zakres przetwarzanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO obejmuje następujące dane osobowe:
i) imię; ii) nazwisko; iii) imię dziecka; iv) nazwisko dziecka; v) data urodzenia dziecka.
5. Zakres przetwarzanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO obejmuje następujące dane osobowe
i) imię, ii) nazwisko; iii) numer NIP; iv) ﬁrma;
6. Zakres przetwarzanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie działaniach marketingowych
obejmuje: i) adres e-mail; ii) numer telefonu.
7. Zakres przetwarzanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie działania monitoringu obejmuje:
i) wizerunek.
8. Kopie zapisu monitoringu nie są przechowywane przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zarejestrowany
materiał ma zostać wykorzystany w toku postępowania sądowego lub administracyjnego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy i korzystania z
infrastruktury JumpWorld.
10. Odbiorcami danych może być: i) biuro księgowe. Każdy podmiot, któremu JumpWorld powierza do
przetwarzania Twoje dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej
„Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania
danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je
przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody JumpWorld.
11. Twoje dane osobowe zgromadzone przez JumpWorld mogą być także udostępnione: odpowiednim organom
państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w
przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
12. Masz prawo do: i) dostępu do swoich danych; ii) ich poprawiania, zmieniania oraz uzupełniania; iii) wniesienia
sprzeciwu w zakresie przetwarzania; iv) przenoszenia danych v) żądania ich usunięcia; vi) cofnięcia zgody na
przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
13. Twoje dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres: i) przedawnienia roszczeń związanych z
wykonywaniem umowy, której przedmiotem jest korzystanie z infrastruktury JumpWolrd; ii) przechowywania
dokumentacji księgowej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym wystawiono dany dokument księgowy; iii) po
utracie przydatności danych osobowych lub złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Po upływie
odpowiedniego okresu Twoje dane osobowe będą usuwane.
14. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
15. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać proﬁlowaniu.
16. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

