
Poznań, dnia __________________ 

OŚWIADCZENIE 

Ja, _______________________________________ identyfikujący się dowodem osobistym nr 

______________ oświadczam, że: 

1.  jestem opiekunem prawnym pozostającego pod moją opieką małoletniego / małoletniej 

________________________ urodzonego / urodzonej dnia _____________________ 

2. wyrażam zgodę na uczestnictwo ww. małoletniego / małoletniej na jazdę na wrotkach w 

we Wrotkarki WYWROTKA; 

3. zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem Wrotkarni WYWROTKA, zrozumiałem / 

zrozumiałam i akceptuję treść regulaminu;  

4. małoletni / małoletnia także zapoznał się i akceptuje treść regulaminu Wrotkarni 

WYWROTKA; 

5. małoletni / małoletnia nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze 

sprzętu i infrastruktury Wrotkarni WYWROTKA: 

6. wyrażam zgodę na kontakt e-mail w celu przedstawienia oferty lub działań 
marketingowych _______________________________________________________; 

7. wyrażam zgodę na kontakt na wskazany numer telefonu w celu przedstawienia oferty lub 
działań marketingowych _________________________________________________: 

8. wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego treści o charakterze 
merytorycznym oraz niezamówione komunikaty marketingowe. 

 
Niniejsza zgoda została wyrażona bezterminowo. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej i doręczenia do 

wrotkarki WYWROTKA (ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań). 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest WYWROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 

72  (dalej jako: „Administrator”). Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 rok poz. 922 z późn. zmianami) oraz 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 oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WYWROTKA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu w systemach informatycznych, kartotekach, 

skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach danych moich danych osobowych oraz danych osobowych 

małoletniego pozostającego pod moją opieką. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, że: 1. 

administratorem danych osobowych jest WYWROTKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Poznaniu 2. moje dane osobowe oraz dane osobowe małoletniego pozostającego pod 

moją opieką wykorzystywane będą wyłącznie w celu weryfikacji wieku dziecka i prawidłowości udzielonej zgody na 

korzystanie z atrakcji Wrotkarni WYWROTKA; 3. w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści danych 

osobowych i ich poprawienia; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne. danych. Powyższe prawa można 

zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z 

dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.  

_____________________ 

podpis opiekuna 


