
 

 

 …............................................. 
Miejscowość, data, adres email 

 

           ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Ja (imię i nazwisko) …............................................ legitymujący się numerem dowodu 

osobistego (seria i numer) …................................ wyrażam nieodpłatną zgodę na publikację 

wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko) ….................................................., 

utrwalonego dnia ………. w Parku Trampolin JumpWorld Wrocław w celach 

marketingowych związanych z publikacjami na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych, jak i innych materiałach stałych typu banery, plakaty, ulotki itp. na 

rzecz firmy 4 FRIENDS S.C. z siedzibą we Wrocławiu (50-505), ul. Nyska 59-61,. 

Jednocześnie nie będziemy występować o roszczenia w związku z publikacjami na stronie 

internetowej, portalach społecznościowych, jak i innych materiałach stałych typu banery, 

plakaty, ulotki itp. jeżeli nie będą one naruszały dobrego imienia mojego dziecka lub 

innych  dóbr osobistych.  

 

Wrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego 

dziecka do celów promocji i marketingu Parku Trampolin JumpWorld1. 

       

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

 

                                            (podpis opiekuna) 
 

                                                                 
1 Administratorem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku będzie 4 FRIENDS 
S.C. z siedzibą we Wrocławiu (50-505), ul. Nyska 59-61 (dalej jako Administrator); dane kontaktowe 
administratora: info_wroclaw@jumpworld.pl; celem przetwarzania jest marketing i promocja Parku 

Trampolin JumpWorld; podstawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych; odbiorcą danych 
osobowych jest Administrator; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody; podanie danych jest 
dobrowolne; ma Pani/Pan prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Pani/Pana 
temat zarówno z  systemu należącego do Administratora, jak i z baz podmiotów, z którymi 
współpracuje lub współpracował Administrator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) 
przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora na Pani/Pana temat, w tym 
do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Administratora dostępu do swoich 
danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) 
cofnięcia Administratora zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na 
Administratora do organu nadzorczego. 

 

 

…............................................. 
Miejscowość, data, adres email 

 

   ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Ja (imię i nazwisko) …............................................ legitymujący się numerem 

dowodu osobistego (seria i numer) …................................ wyrażam nieodpłatną 

zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego dnia …….. w Parku Trampolin 

JumpWorld Wrocław w celach marketingowych związanych z publikacjami na 

stronie internetowej, portalach społecznościowych, jak i innych materiałach stałych 

typu banery, plakaty, ulotki itp. na rzecz firmy 4 FRIENDS S.C. z siedzibą we 

Wrocławiu (50-505), ul. Nyska 59-61. Jednocześnie nie będę występować o 

roszczenia w związku z publikacjami na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych, jak i innych materiałach stałych typu banery, plakaty, ulotki itp. 

jeżeli nie będą one naruszały mojego dobrego imienia lub innych dóbr osobistych.  

 

Wrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do 

celów promocji i marketingu Parku Trampolin JumpWorld2. 

 

 

    ……………………………… 

(podpis) 

                                                                 
2 Administratorem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku będzie 4 
FRIENDS S.C. z siedzibą we Wrocławiu (50-505), ul. Nyska 59-61 (dalej jako Administrator); 
dane kontaktowe administratora info_wroclaw@jumpworld.pl; celem przetwarzania jest 
marketing i promocja Parku Trampolin JumpWorld; podstawą przetwarzania jest zgoda 
podmiotu danych; odbiorcą danych osobowych jest Administrator; czas przetwarzania: do 
czasu cofnięcia zgody; podanie danych jest dobrowolne; ma Pani/Pan prawo do: (a) usunięcia 
danych osobowych zgromadzonych na Pani/Pana temat zarówno z  systemu należącego do 
Administratora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował 
Administrator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych 
zgromadzonych przez Administratora na Pani/Pana temat, w tym do otrzymania ich w 
ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) 
cofnięcia Administratora zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia 
skargi na Administratora do organu nadzorczego. 


