ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisana/y
.....................................................................................................................
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

jako rodzic/opiekun prawny.............................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
urodzonego....................................................................................................
(data urodzenia dziecka)

Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z atrakcji "American Spot". Zapoznałam/em się i
akceptuję treści regulaminów obowiązujących w „American Spot”, Zobowiązuje się do zapoznania wszystkich
małoletnich pozostających pod moja opieką z regulaminem obowiązującym na obiekcie „American Spot” oraz
zapewnić, aby był przez nich przestrzegany.
Oświadczam, że jestem świadomy/a, że "American Spot" nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Korzystanie przez moje dziecko z atrakcji w/w obiektu odbywa się na moje wyłączne ryzyko jako
rodzica/opiekuna prawnego. Jestem świadomy/a, że jako rodzic/opiekun prawny w ramach obowiązku
nadzoru nad dzieckiem, odpowiadam za wszelkie szkody przez nie spowodowane.
W/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z atrakcji oferowanych
w "American Spot." Jestem świadomy/a, że wyrażając zgodę na skorzystanie z atrakcji "American Spot"
istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu każdego sportu oraz zdaję sobie sprawę,
że nieprzestrzeganie przez w/w dziecko regulaminu obiektu oraz zasad bezpieczeństwa grozi wypadkiem,
za które "American Spot" nie ponosi odpowiedzialności.
Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony. Odwołanie jej wymaga zachowania formy pisemnej
i dostarczenia jej osobiście do "American Spot" (ul. Krochmalna 13H w Lublinie).
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych:
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity).
Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, że:
1.
2.

3.
4.
5.

administratorem danych osobowych jest F.H.U WOLKE z siedzibą w Lublinie prowadzącą obiekt
„American Spot” zlokalizowany przy ul. Krochmalnej 13 H w Lublinie.
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 obiektu "American Spot";
W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawienia;
podanie danych osobowych jest dobrowolne;
brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z niewyrażeniem zgody na korzystanie przez
dziecko z atrakcji obiektu "American Spot".

___________________________
(czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego)

