
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Jako rodzic / opiekun prawny

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….…….

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………….…….…….

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….…….…….

wyrażam zgodę, aby moje dziecko:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… data ur.

…………………………….

korzystało ze skateparku Skate Care Skatepark przy ul. Kilińskiego 4 w Gdańsku.

Oświadczam, że:

1. dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania ze skateparku;

2. zapoznałem siebie i dziecko z regulaminem skateparku i zobowiązuję się do jego przestrzegania;

3. jestem świadomy ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych przez dziecko i rozumiem, że pomimo

zachowania najwyższych standardów przy budowie konstrukcji, moje dziecko może doznać urazów, w tym otarć i

złamań.

…………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie

danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Skate Care Sp. z o.o. z siedzibą w

Gdańsku moich danych osobowych i danych osobowych dziecka w celu weryfikacji i przechowywania udzielonej

zgody rodzica/opiekuna.

………………………………….

Czytelny podpis

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego małoletniego dziecka podczas

pobytu w Skate Care Skatepark w Gdańsku. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnianie na

stronach internetowych, Instagramie, Facebooku oraz zamieszanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych

fotografii i nagrań wizualnych przedstawiających moją osobę / osobę mojego małoletniego dziecka, wykonanych na

terenie Skate Care Skatepark w Gdańsku przy ul. Kilińskiego 4. Zgoda jest udzielona dobrowolnie, na czas

nieokreślony i może być w każdej chwili wycofana przez złożenie pisemnego oświadczenia, opatrzonego datą i

podpisem.

………………………………….

Czytelny podpis

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Skate Care Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku drogą elektroniczną na wskazany

przeze mnie w Oświadczeniu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i uslug oferowanych przez

Skate Care Sp. z o.o.

………………………………….

Czytelny podpis




