
Administratorem danych osobowych jest Green Bike Group sp. z o.o. z siedzibą w Śremie
Kontakt IOD: rodo@jumpspace.pl
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO.

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
NA KORZYSTANIE Z USŁUG JUMP SPACE

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU

OŚWIADCZENIE

JAKO RODZIC / OPIEKUN PRAWNY

URODZONEGO

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN JUMP SPACE ORAZ UDZIELAM ZGODY NA KORZYSTANIE 
ZE WSZYSTKICH ATRAKCJI PARKU PRZEZ WYŻEJ WYMIENIONE DZIECKO

1. Jestem świadomy/a, że brak udostępnienia danych osobowych oznacza niewyrażenie zgody na korzystanie z atrakcji
parku JUMP SPACE przez wyżej wymienione dziecko. 

2. Oświadczam, iż wyżej wymienione dziecko nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych
do korzystania z JUMP SPACE. Zdaje sobie sprawę, że pomimo zapewnionego bezpieczeństwa na terenie parku 
oraz obowiązującemu regulaminowi istnieje ryzyko urazu lub kontuzji i jestem świadomy/a, że brak przestrzegania
regulaminu i zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu przez wyżej wymienione dziecko może prowadzić do wypadku, 
za które JUMP SPACE nie ponosi odpowiedzialności. 

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka (zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych lub RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.)) w celu weryfikacji udzielonej zgody i realizacji usługi obiektu Jump Space. 

PONADTO:

W związku z tym masz prawo do żądania od Jump Space dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji wiążącej nas umowy, do czasu 
wycofania Twojej zgody na ich przetwarzanie, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez czas określony 
przepisami prawa.

Udzielenie niniejszej zgody jest konieczne w celu świadczenia usług przez Jump Space.
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