DRUŻYNA NR:

Łódź, dn. ………….……….. r.

______________________________________
Imię i nazwisko

Zgłoszenie udziału w konkursie RODZINNY ZJAZD NA CZAS
1. Ja, niżej podpisana/podpisany, zgłaszam swój udział w konkursie „Rodzinny Zjazd na Czas” w Aquaparku Fala, który
odbędzie się w dniu: 28 i 29 lipca 2018 roku w godzinach 14:30 do 15:00 na zjeżdżalni trójtorowej.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i znane mi są zasady udziału w Konkursie i zapoznałam/zapoznałem się z
Regulaminem Rodzinnej Zabawy „Rodzinny Zjazd na Czas”..
3. Oświadczam, że jestem osobą zdrową i nie stwierdzono u mnie przeciwwskazań zdrowotnych co do udziału w imprezach tego
rodzaju
____________________________
CZYTELNY PODPIS
Oświadczenie
4. Jako rodzic/ prawny opiekun dziecka wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie „Rodzinny Zjazd na Czas”
mojego podopiecznego:
imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………….…..wiek…………….………
5. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka/ podopiecznego w Konkursie.
6. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest osobą zdrową i nie stwierdzono u niego przeciwwskazań zdrowotnych co do
udziału w imprezach tego rodzaju.
___________________________________
CZYTELNY PODPIS RODZICA /OPIEKUNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administrator Danych: Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
NIP 7272616658, REGON 473230469 , KRS 0000196146, z siedzibą w Łódź, ul. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź.
2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
rodo@aquapark.lodz.pl
3.Cel i podstawa przetwarzania danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu
a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej: RODO)
b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub obrony praw - na podstawie 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.
4. Odbiorcy danych: Aqua Park Łódź Sp. z o.o. przekazuje podane dane osobowe:
a) upoważnionym pracownikom, w celu wykonywania przez nich obowiązków,

b)

podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiot
świadczący obsługę informatyczną,
c) innym odbiorcom danych, np. kancelaria, Ubezpieczyciel, służby ratownicze, organy publiczne w związku
z prowadzonymi przez nie postępowaniami
5.Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty
wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
6.Uprawnienia: Przekazujący ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ich przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Aqua Park Łódź sp. z o.o.. Powyższe uprawnienia można
zrealizować kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany adres e-mail, przesyłając pismo na
adres siedziby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej Aqua Park Łódź Sp. z o.o.: https://aquapark.lodz.pl. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7.Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem
zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

