
           ЗАЯВА 

 

………………………………………………… 

ім'я та прізвище опікуна 

 

…………………………. …………………………. …………………………. 

ім'я та прізвище дитини ім'я та прізвище дитини ім'я та прізвище дитини 

 

………………………….. ………………………….. ………………………….. 

дата народження дитини дата народження дитини дата народження дитини 

 

Я, нижчепідписаний, даю згоду на використання вищезгаданим дитиною інфраструктури та атракціонів 

батутного парку JumpWorld, яким керує товариство з обмеженою відповідальністю Bracia Kłeczek Krystian 

Kłeczek з головним офісом в Rzeszowie, 35-101Rzeszów, ul. Krawiecka 5B, REGON: 381037574, NIP: 

8133650304 

У той же час я заявляю, що: я прочитав і приймаю діючі правила в JumpWorld Trampoline Park, і що 

• Я ознайомився з інформацією щодо обробки персональних даних вищезгаданим суб’єктом;  

• дитина, на яку поширюється згода, не має протипоказань за станом здоров’я для користування 

інфраструктурою та атракціонами Батутного парку JumpWorld;  

• Мені відомо, що працівники Батутного парку JumpWorld не вживають жодних заходів для догляду 

за дітьми та молоддю;  

• Мені повідомили, що в районі Батутного парку JumpWorld, тобто на ресепшені та у розважальних 

кімнатах, ведеться відеоспостереження. 

…………………………….. 

дата і підпис 

Я даю згоду на надсилання маркетингового вмісту від товариства обмеженою відповідальністю Bracia 

Kłeczek Krystian Kłeczek у тому числі через телекомунікаційні пристрої на мою адресу електронної пошти та 

номер телефону, що вказані нижче.  

 

………………………………       …….……………………... 

номер телефону та адреса електронної пошти                                                                                       дата і підпис 

 

Я даю згоду на поширення мого зображення для маркетингових цілей компанії Bracia Kłeczek Krystian 

Kłeczek у сфері публікації фото та відео, що містять моє зображенняв Інтернеті на веб-сайті та в каналах 

соціальних мереж. 

 

…………………………… 

* Видалити якщо це необхідно                                                                                                                дата і підпис  

 



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО ЩО ДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

1. Адміністратором ваших персональних даних, а також персональних даних вашої дитини є 

товариство з обмеженою відповідальністю Bracia Kłeczek Krystian Kłeczek з головним офісом в Rzeszowie, 

35-101Rzeszów, ul. Krawiecka 5B, REGON: 381037574, NIP: 8133650304 

2. Ви можете зв'язатися з JumpWorld як адміністратор ваших персональних даних поштою на її 

адресу головного офісу та електронною поштою на адресу info_rzeszow@jumpworld.pl 

3. Ваші персональні дані обробляються на підставі: 1) ст. 6 Закону1 lit. b RODO, тобто для 

виконання зобов'язань JumpWorld, що випливають із законодавчих положень; 2) ст. 6 Закону1 lit f RODO, 

тобто законний інтерес JumpWorld, що полягає у: 1) надсиланні маркетингової інформації; 2) забезпечення 

належного функціонування системи моніторингу, що забезпечує безпеку людей та майна.  

4. Обсяг даних, що обробляються відповідно до ст. 6 Закону 1 lit. b RODO включає такі персональні 

дані: 1) ім'я; 2) прізвище; 3) ім'я дитини; 4) прізвище дитини; 5) дата народження дитини. 

5. Обсяг даних, що обробляються відповідно до ст. 6 Закону 1 lit. c RODO містить такі персональні 

дані 1) ім'я, 2) прізвище; 3) податковий ідентифікаційний номер; 4) компанія; 

5. Обсяг даних, що обробляються відповідно до ст. 6. 1 літ. c GDPR містить такі персональні дані 1) 

ім'я, 2) прізвище; 3) податковий ідентифікаційний номер; 4) компанія; 

6. Обсяг даних, що обробляються відповідно до ст. 6. Закону1 lit f RODO у сфері маркетингової 

діяльності включає: 1) адресу електронної пошти; 2) номер телефону. 

7. Обсяг даних, що обробляються відповідно до ст. 6. Закону1 lit f RODO в рамках операції 

моніторингу включає: 1) зображення. 

8. Копії протоколу моніторингу не зберігаються довше 3 місяців, якщо вони не зареєстровані 

матеріал підлягає використанню під час судового чи адміністративного судочинства. 

9. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладання договору та 

використанняз інфраструктури JumpWorld. 

10. Одержувачами даних можуть бути: 1) бухгалтерія. Будь-яка організація, доручена JumpWorld 

обробку Ваших персональних даних на підставі договору про доручення обробки персональних даних (далі 

«Договір доручення» гарантує належний рівень безпеки та конфіденційності обробки персональних данихі. 

Суб'єкт, який обробляє ваші персональні дані на підставі договору доручення, може це зробити через іншу 

юридичну особу, лише на основі попередньої згоди JumpWorld. 

11. Ваші персональні дані, зібрані JumpWorld, також можуть бути доступні: відповідним органам 

держави на їх вимогу на підставі відповідних законодавчих положень або інших осіб та юридичних осіб -у 

випадках, передбачених законом. 

12. Ви маєте право: 1) отримати доступ до ваших даних; 2) їх виправлення, зміни та доповнення; 3) 

подання заперечення проти обробки; 4) передача даних; 5) запит на їх видалення; 6) відкликання згоди на 

обробку без впливу на законність обробки на основі згоди до її відкликання. 

13. Ваші дані оброблятимуться належним чином на період: 1) обмеження пов'язаних претензій з 

виконанням договору, предметом якого є використання інфраструктури JumpWolrd; 2) зберігання облікової 

документації, тобто 5 років з моменту закінчення календарного року, в якому видано даний бухгалтерський 

документ; 3) після того, як персональні дані стануть непридатними або ви подасте ефективне заперечення. 

Після закінчення відповідного періоду, ваші персональні дані будуть видалені. 

14. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління захисту 

персональних даних у ситуації, коли ви вважаєте, що ваші дані обробляються незаконно. 

15. Ваші персональні дані не оброблятимуться в автоматизованому порядку та не будуть 

профільовані. 

16. Ваші персональні дані не будуть передані в треті країни. 

 


