Oświadczenie osoby pełnoletniej
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie jej wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisana/y
.....................................................................................................................,
(imię i nazwisko )

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treści regulaminu obowiązującego w 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 zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich
danych osobowych znajdującą się w recepcji Parku rozrywki, „PlayPark”,w Koszalinie, oświadczam
również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania przeze mnie z atrakcji Parku
rozrywki „PlayPark” w Koszalinie
Wyrażam zgodę */ Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, powielanie i wykorzystanie
moich zdjęć ( danych wizerunkowych) w celach promocyjnych, reklamowych oraz budowy
pozytywnego wizerunku Parku rozrywki „PlayPark ,w Koszalinie oraz filmów z moim udziałem
wykonanych przez personel/pracowników MORIDA Sp. z o. o. Sp. k., w Koszalinie
Oświadczam, że jestem świadoma/-y, iż wyrażenie przeze mnie tej zgody jest równoznaczne z
możliwością używania moich zdjęć i nagrań w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych
przez MORIDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w szczególności
zgodę na ich publikacją na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych jak np. Facebook,
Twitter, YouTube i inne.
Niniejsza zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do nieodpłatnego, wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku 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.
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 z zachowaniem formy pisemnej dostarczonej osobiście do
siedziby Spółki lub przesłanie na wyżej wskazany adres.
* niepotrzebne skreślić
Data i czytelny podpis

