OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisana/ny pełniąc obowiązki rodzica/opiekuna prawnego uczestnika gry laser tag
wyrażam zgodę na jego udział w w/w grze. Osoba niepełnoletnia bierze udział w grze na moją
odpowiedzialność, jest zdrowa i nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania intensywnego
wysiłku sportowego. Uczestnik został zapoznany z Regulaminem GRY LASER TAG. W przypadku
większej ilości osób niepełnoletnich jest dołączona lista.
Termin rozgrywki.........................
…..........................................................
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej

…......................................
imię i nazwisko opiekuna

Klauzula Informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej „RODO”) informuję, że administratorem danych osobowych jest
TWÓJ CEL – LASER TAG Błażej Misiorny (dalej „Laser Tag”), os. Jana III Sobieskiego 42/83, 61-663 Poznań, , tel. +48 506 402 800 e-mail: biuro@twojcellasertag,pl będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b RODO w celach związanych z wykonaniem umowy, przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń stron. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych
jest warunkiem koniecznym do wykonania umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani żadnym odbiorcom danych i nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

LISTA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH biorących udział w GRZE LASER TAG w dniu
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