ЗГОДА БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ
ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ В БАТУТНОМУ
ПАРКУ JUMP HEAVEN ЛЕГНИЦЯ
ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ БАТЬКА/ОПІКУНА

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

Місце проживання батька/опікуна ............................................................................
Телефон батьків / опікунів, електронна пошта (необов'язково) ..........................................
Ім'я та прізвище дитини .........................................................................................
Дата народження дитини ........................................................................................
Я, нижчепідписаний/нa, даю згоду на те, щоб вищезгадана дитина користувалася всіма
атракціонами Jump Heaven, що належить до KM2L sp. z o. o. Юридична адреса: 59-220 Legnica,
ul. Fabryczna 3, NIP: 9552464340, REGON:380044081 і я заявляю, що:
1. У зазначеної дитини немає протипоказань за станом здоров’я для користування батутним парком Jump Heaven
2. Я прочитав і приймаю зміст Правил, що діють у Jump Heaven, які також відомі моїй дитині;
3. Я приймаю той факт, що працівники Jump Heaven не забезпечують догляд за дітьми та молоддю.
4. Я погоджуюсь з тим, що в Батутному парку JumpHeaven ведеться відеоспостереження.

Адміністратором ваших персональних даних, а також персональних даних вашої дитини є
товариство з обмеженою відповідальністю KM2L sp. z o.o. з головним офісом ul. Fabryczna 3,
59-220 Legnica, NIP: 9552464340, REGON:380044081 . Контактні дані адміністратора:
legnica@jumpheaven.pl.
Персональні дані обробляються тільки для цілей, пов’язаних з укладенням і виконанням договору про користування
послугами батутного парку Jum Heaven. Надання персональних даних не є обов’язковим, однак, якщо цього не зробити,
укладання та виконання договору буде неможливим. Моніторинг використовується для цілей, що випливають з законних
інтересів адміністраторa, тобто безпека людей і майна.
Персональні дані зберігаються до закінчення строку позовної давності або відповідно до Закону про бухгалтерський облік.
Дані, отримані за допомогою моніторингу зберігається протягом 3 місяців, якщо зареєстроване зображення не буде
використано в розгляді, який проводить компетентний державний орган або Загальний Суд.
Відеомоніторинг здійснюється в зазначених місцях.
Всю інформацію щодо обробки даних можна знайти в Політиці конфіденційності Jump Heaven Legnica яка
розміщена на сайті www.jumpheaven.pl та на інформаційній дошці у формі «Інформація про
обробку Ваших персональних даних» розташована на стійці реєстрації батутного парку Jump Heaven за адресою
вул. Fabryczna 3, 59-220 Legnica

Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. на
захист фізичні особи щодо обробки персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних, та
скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних) оф УП Л з 2016 року. 119/1- (далі –
GDPR) та Закону від 05.10.2018 про захист персональних даних (Вісник законів від 2018 року, ст. 1000) висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних та персональних даних моєї дитини/довіреної
мені дитини
Підписавши, я заявляю, що я уповноважений/нa робити волевиявлення від імені неповнолітній
………………………
ДАТА
Будь ласка, поставте галочку, якщо ви даєте свою згоду

........................................................................
ЧІТНИЙ ПІДПИС БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ

