
Zgoda Rodziców
JA NIŻEJ PODPISANY/A

........................................................................................................................................................................................

JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY DZIECKA:

DANE DZIECKA: IMIĘ/NAZWISKO/DATA URODZENIA

....................................................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................................

NUMER  KONTAKTOWY

........................................................................................................................................................................................

 Wyrażam zgodę na korzystanie przez ww. dziecko z atrakcji JUMP ARENY
 Potwierdzam pełną znajomość i akceptuję Regulamin JUMP ARENY
 Ww. dane zbierane są przez: Parki Trampolin Sp. z o.o., ul. Przełom 8, 61-423 Poznań, tel. 730531231, e-mail: 

wskoczdo@jumparena.pl

 Przetwarzanie ww. danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO".

 Przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy (umożliwienia dziecku korzystania z atrakcji 
JUMP ARENY) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (potwierdzenia zapoznania 
się z regulaminem oraz ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Dane nie są ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w 

obowiązujących przepisach.
 Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 Dane przechowywane będą tylko do końca dnia pracy, chyba że doszłoby do wypadku z udziałem
danego dziecka. Wszystkie pozostałe druki zgód są niszczone każdorazowo po zakończeniu pracy
obiektu. 
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