Zgoda rodzica / opiekuna prawnego
na korzystanie z Parku Trampolin
……………………………………………………………………………

………..………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA

NR TELEFONU, ADRES EMAIL

OŚWIADCZENIE:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA DZIECKA

…………………………………………………………….……….…………

……………………………………………

…………………………………………………………….……….…………

……………………………………………

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Parku
Trampolin oraz oświadczam, że:
1. W/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Parku Trampolin;
2. Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu obowiązującego w obiekcie, który to regulamin
znany jest również mojemu dziecku;
3. Akceptuję fakt, że pracownicy Parku Trampolin nie świadczą opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Korzystanie z Parku jest możliwe na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna
prawnego i odbywa się wyłącznie na ich ryzyko.
4. Przyjmuję do wiadomości, że na terenie Parku Trampolin (parking, sale rozrywkowe, recepcja)
prowadzony jest monitoring wizyjny.
Informujemy, iż dobrowolne uzupełnienie przez Państwa numeru telefonu lub/i adresu emaliowego
oznacza zgodę na kontakt w celach marketingowych. W każdym czasie możecie Państwo cofnąć zgodę.
Zezwolenie na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany/podpisana udzielam DJUMP s.c. Dorota Kierznikowicz NIP: 5881883952, Al.
Grzecznarowskiego 29/31, 26-600 Radom; "DJUMP" s.c. Jakub Smoliński NIP: 9482028176 Al.
Grzecznarowskiego 29/31, 26-600 Radom. NIP Spółki cywilnej 7972062883 (dalej DJUMP) prawa do
nieodpłatnego prawa wielokrotnego bez ograniczeń terytorialnych wykorzystywania i rozpowszechniania
wizerunku wskazanego Dziecka/Dzieci w celu promocyjnym DJMUP. Zezwolenie na wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka udzielane jest na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i stanowi uzasadniony interes DJUMP. Zezwolenie obejmuje:
a) jednorazowe lub wielokrotne rozpowszechnianie zdjęć na stronach internetowych oraz w mediach
społecznościowych na profilach (np. Facebook, LinkedIn, Instagram)
b) wykorzystanie zdjęć na potrzeby wewnętrzne, w wewnętrznych akcjach i kampaniach okazjonalnych;
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym; zamieszczanie w Internecie oraz wysyłanym mailingu linków zdjęć na stronach
internetowych oraz w mediach społecznościowych opisanych w pkt powyżej.
…………………………………
DATA

…………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA

Administratorem danych osobowych jest "DJUMP". Dane będą przetwarzane m.in. w celu prawidłowej
realizacji usługi. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji znajdziesz w
zakładce RODO.

