zgoda rodziców

zgoda rodziców

Ja niżej podpisany/a

Ja niżej podpisany/a

Jako rodzic / opiekun prawny dziecka:

Jako rodzic / opiekun prawny dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Data urodzenia dziecka

Numer kontaktowy

Numer kontaktowy

Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w Grze ogranizowanej przez Escape ARENĘ

Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w Grze ogranizowanej przez Escape ARENĘ

Potwierdzam pełną znajomość i akceptuję Regulamin Escape ARENY

Potwierdzam pełną znajomość i akceptuję Regulamin Escape ARENY

Ww. dane są zbierane przez Małgorzata Adamek PUHP „GOJA” – ESCAPE ARENA, ul. Krauthofera 55
60-202 Poznań, tel: 502 753 600 / 789 443 618, e-mail: biuro@escapearena.pl

Ww. dane są zbierane przez Małgorzata Adamek PUHP „GOJA” – ESCAPE ARENA, ul. Krauthofera 55
60-202 Poznań, tel: 502 753 600 / 789 443 618, e-mail: biuro@escapearena.pl

Przetwarzanie ww. danych odbywa się zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia
danych, które zostały określone w Rozporządzeniu 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi
innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych

Przetwarzanie ww. danych odbywa się zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia
danych, które zostały określone w Rozporządzeniu 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi
innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie i celu opisanych w regulaminie,
dostępnym na stronie escapearena.pl/regulamin

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie i celu opisanych w regulaminie,
dostępnym na stronie escapearena.pl/regulamin

Mają Państwo prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania
czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Mają Państwo prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania
czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres biuro@escapearena.pl

Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres biuro@escapearena.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa

Data

Podpis

Data

Podpis

