Zgoda rodzica / opiekuna prawnego
Ja niżej podpisana/y .....................................................................................................................,

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego pozostającego pod moją opieką)

jako rodzic*/opiekun prawny*..........................................................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

lat................ niniejszym oświadczam, że:
(wiek osoby niepełnoletniej)
Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w osobę niepełnoletnią zużądzeń Parku rozrywki „PlayPark”
w Koszalinie zarządzanym przez spółkę MORIDA Sp. z o. o. Sp. k., adres: 75-211 Koszalin ul.
Bohaterów Warszawy 24-26 poczty e- mail biuro@playpark.pl nr tel. (94) 343 66 79 NIP:
6692542587, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000710297., Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treści regulaminu obowiązującego oraz klauzulą
informacyjną w Parku rozrywki, „PlayPark”,w Koszalinie, które to regulamin jest znany również
pozostającej pod moją opieką osobie niepełnoletniej. W/w osoba niepełnoletnia nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Parku rozrywki „PlayPark”,w Koszalinie
Oświadczam, iż będę sprawować stały nadzór nad nieletnim w trakcie jego pobytu na terenie
PlayPark, w tym w szczególność nad przestrzeganiem zasad określonych w Regulaminie. Zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejszym oświadczam, że zrozumiałam/em* wskazane informacje dot. zakresu i celu przetwarzania
danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez MORIDA Sp. z o. o. Sp. k., adres:
75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 24-26 w systemach informatycznych, kartotekach,
skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach danych moich danych osobowych oraz danych
osobowych małoletniego dziecka pozostającego pod moją opieką.
.................................................................
data i czytelny podpis rodzica*/opiekuna prawnego*

Wyrażam zgodę */ Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, powielanie i wykorzystanie
zdjęć ( danych wizerunkowych) mojego dziecka*/podopiecznego* w celach promocyjnych,
reklamowych oraz budowy pozytywnego wizerunku Parku rozrywki „PlayPark ,w Koszalinie
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka*/podopiecznego*)

oraz filmów z jego udziałem wykonanych przez personel/pracowników MORIDA Sp. z o. o. Sp. k.,
Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 24-26
Oświadczam, że jestem świadoma/-y, iż wyrażenie przeze mnie tej zgody jest równoznaczne z
możliwością używania zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojego dziecka*/podopiecznego* w celach
marketingowych, promocyjnych przez MORIDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka
komandytowa- mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych
jak np. Facebook, Twitter, YouTube.
Niniejsza zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do nieodpłatnego, wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku mojego
dziecka*/podopiecznego* na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności
zamieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych. dostępnych w Internecie, z
zastrzeżeniem, że nie może zostać użyty (wizerunek) w formie lub publikacji obraźliwej, albo w inny
sposób naruszającej dobra osobiste.
* niepotrzebne skreślić

Jednocześnie oświadczam, że zastałam/zostałem poinformowana/poinformowany o możliwości
wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Niniejsza zgoda może zostać odwołana zachowaniem formy pisemnej z dostarczeniem jej osobiście do
siedziby spółki lub przesłanie na wyżej wskazany adres.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 – dalej jako „RODO”) otrzymuję informację, że
Administratorem danych osobowych jest MORIDA Sp. z o. o. Sp. k., adres: 75-211 Koszalin ul.
Bohaterów Warszawy 24-26 poczty e- mail
biuro@playpark.pl nr tel. (94) 343 66 79 NIP: 6692542587, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000710297. ( zwany dalej jako „Administrator“)
Podanie danej jest dobrowolne, ale niezbędne w celach:
1. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO,
2. obsługi zapytań związanych ze złożonym oświadczeniem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO,
3. obsługi reklamacji i skarg z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO,
4. przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO,
5. marketingu promocji oraz budowy pozytywnego wizerunki Administratora zgodnie z art. 6 ust.
1 pkt. f RODO,
Podanie danych na formularzu zgody jest wymagane na potrzeby dokonania rezerwacji.
Imię i nazwisko oraz wiek dziecka wymagane jest na potrzeby identyfikacji osoby i udzielonej
zgody.
Opiekun podając dane dziecka lub dzieci podaje je wyłącznie na potrzeby identyfikacji przez
Administratora, że dziecko lub dzieci ma*/mają* prawo przebywać na terenie obiektu (jest to
możliwe na podstawie ustalenia wieku dziecka).
Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych.
Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy
Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesu przyjmowania lub archiwizowania
oświadczeń oraz firmy obsługujące systemy informatyczne Administratora.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres do 10 lat od dnia złożenia oświadczenia. Okres
przetwarzania uzależniony jest od możliwości dochodzenia roszczeń.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
• prawo do dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania swoich danych
• prawo usunięcia danych osobowych ( bycia zapomnianym)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. prawo do wycofania
zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o
zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
* niepotrzebne skreślić

Data i czytelny podpis

