OŚWIADCZENIE PARK ROZRYWKI BOUNCE

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA DZIECKA

……………………………..

……….………………………

……………………………..

…………………………………

……………………………..

…………………………………

……………………………..

…………………………………

Ja, niż ej podpisany/a oś wiadczam, ż e korzystam z atrakcji i pomieszczeń Parku Rozrywki Bounce któ ry
zlokalizowany jest w Lublinie ul. Mełgiewska 2C, wyłącznie na własną odpowiedzialnoś ć, będąc
ś wiadomym swoich moż liwoś ci fizycznych, kondycji, a w szczegó lnoś ci stanu zdrowia oraz wynikających z
tego tytułu ograniczeń i zagroż eń (tj. otarcia, bóle mięśni, nudności, bóle głowy, złe samopoczucie
spowodowane wysiłkiem fizycznym)
Zapoznałem/am się z Regulaminem Ogólnym Korzystania z Parku Rozrywki Bounce oraz wszelkimi innymi
regulaminami obowiązującymi w ww. Parku i akceptuję wszystkie ich warunki.
Oświadczam, że nie są mi znane jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne (w tym: padaczka, epilepsja, choroby
serca, rany, choroby zakaźne i inne), do uczestnictwa w użytkowaniu Parku Rozrywki Bounce
............................. ............................... (miejscowoś ć, data) (podpis)

Administratorem danych osobowych jest spó łka Adrenaline Park Ventures Poland 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Aleja Krakowska 271, 02-133 Warszawa, NIP: 5252703169, REGON: 366784370, KRS: 0000667959. Dane osobowe
wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji usługi. Każ dej osobie przysługuje prawo wglądu do treś ci danych
osobowych i ich poprawienia. Podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usługi,
stanowi art. 6. Ust.1 lit. b RODO
................................. (podpis)

* (FAKULTATYWNIE) Wyraż am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez
Adrenaline Park Ventures Poland 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 271, 02-133 Warszawa, NIP:
5252703169, REGON: 366784370, KRS: 0000667959. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na przesyłanie
informacji handlowych drogą elektroniczną przez Adrenaline Park Ventures Poland 2 sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie Aleja Krakowska 271, 02-133 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o ś wiadczeniu usług
drogą elektroniczną na następujący adres e-mail ........................................................................
................................. (podpis)

