ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA KORZYSTANIE
Z PARKU TRAMPOLIN SKOKOLOCO
Wyrażam zgodę, na korzystanie z wszelkich atrakcji Parku Trampolin Skokoloco, przez:

1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść regulaminów obowiązujących w Skokoloco.
Dane rodzica/opiekuna prawnego:

...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

tel........................................................................@................................................................
.........................................
(data i czytelny podpis)

□
□

Akceptuje regulamin Parku Trampolin Skokoloco.- pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 2KB Group, z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Bałtycka 5, celu
założenia konta i realizacji zamówienia – pole wymagane

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 2KB Group z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Bałtycka 5, w celu przesyłania
treści marketingowych na mój adres e-mail lub telefon podany powyżej w formularzu – opcjonalnie
Niniejsza zgoda jest składana:

□ na czas nieokreślny
□ jednorazowo i obowiązuje tylko w dniu korzystania z atrakcji Parku
Odwołanie zgody wymaga zachowania pisemnej fory i dostarczenia jej osobiście do siedziby Skokoloco (ul. Dekoracyjna 8, 65-155
Zielona Góra). Administratorem danych osobowych jest 2KB GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 22C,
78-10 Kołobrzeg. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji umowy, lub w celu przesyłania treści marketingowych..
Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych oraz ich poprawianie, aktualizowanie i usuwanie. Podstawą do
przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016,
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 osobowych). Informujemy, że Państwa zgoda może
zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@skokoloco.pl spod adresu, którego zgoda
dotyczy lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy w Zielonej Górze, przy ulicy Dekoracyjnej 8.. Informujemy, że nie jesteście
Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

