
 
 

Formularz rekomendacji dla osoby (singla) w celu jej uczestnictwa w XXIII Nocy Naturystów. 

• Data i miejsce złożenia rekomendacji:………………………………………. 

• Imię i nazwisko osoby rekomendowanej:………….……………………………………………………….. 

• My niżej podpisani, którzy uczestniczymy jako para w XXIII Nocy Naturystów 

rekomendujemy osobę, której imię i nazwisko widniej powyżej,  do uczestnictwa  

w imprezie. Świadomi jesteśmy zwyczajów panujących wśród naturystów oraz 

zapoznaliśmy się z regulaminem XXIII Nocy Naturystów. Informujemy, że osoba, którą 

rekomendujemy do uczestnictwa w imprezie również się z nimi zapoznała i będzie ich 

przestrzegać przez cały czas trwania imprezy.  

 

1) …………………………………………………………….………………….…….…  
( czytelnie imię i nazwisko pierwszej osoby z pary)  

 
2) ……………………………………………………………….…………………………  

( czytelnie imię i nazwisko drugiej osoby z pary)  

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 
jako administratora, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku w celu uczestnictwa w XXIII 
Nocy Naturystów w dniu z 19 na 20 listopada 2022 roku zgodnie z regulaminem XXIII Nocy Naturystów. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

podpis pierwszej osoby z pary udzielającej rekomendacji 
 

 
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 
jako administratora, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku w celu uczestnictwa w XXIII 
Nocy Naturystów w dniu z 19 na 20 listopada 2022 roku zgodnie z regulaminem XXIII Nocy Naturystów. 

 
………………………………..………………………..……………….. 
podpis drugiej osoby z pary udzielającej rekomendacji 

 
 
 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 
jako administratora, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku w celu uczestnictwa w XXIII 
Nocy Naturystów w dniu z 19 na 20 listopada 2022 roku zgodnie z regulaminem XXIII Nocy Naturystów. 

 
………….………………………..……………….. 

podpis osoby rekomendowanej (singla) 
 

 



 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuje, że Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, 
przy ul. Unii Lubelskiej 4 jest Administratorem danych osobowych.  

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją imprezy XXIII Nocy 
Naturystów, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a 
w przypadku dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub obrony praw 
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO   (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest 
dochodzenie lub obrona roszczeń przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o.).  Na terenie Aquaparku znajduje 
się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu zapewnienia porządku publicznego i 
bezpieczeństwa osób, a także ochrony mienia; podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych w ramach  monitoringu wizyjnego  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  Odbiorcami Pani / Pana danych 
osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Spółki i upoważnione osoby działające na 
zlecenie Aqua Park Łódź sp. z o.o., a także podmioty działające na zlecenie i w imieniu Aqua Park 
Łódź sp. z o.o. Jeśli to wynika z przepisów prawa, dane z nagrań monitoringu możemy udostępniać 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.  

4. Dane osobowe  przetwarzane będą przez czas trwania imprezy XXIII Nocy Naturystówa. oraz po jej 
ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń. Nagrania obrazu z monitoringu 
wizyjnego Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje 
przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy prawa nie stanowią 
inaczej; po upływie tego okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, 
z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami prawa. Ma 
Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych; 

5. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, 
że żadne decyzje nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych  profili. 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania 
danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią / Pana danych w formularzu rekomendacji  jest dobrowolne, ale niezbędne w 
celu uczestnictwa w XXIII Nocy Naturystów (osoba rekomendowana), oraz udzielenia rekomendacji 
(osoby rekomendujące).  

 


