
OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam że jako rodzic/opiekun zapoznałem się z regulaminem Parku 

Linowego „Małpi Gaj” w Busku-Zdroju i wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie 

przez moje dziecko z atrakcji parku.

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna ………………………………………………………………

Imię i nazwisko Dziecka …………...………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
OSÓB NIEPEŁNOLETNICH PRZEBYWAJĄCYCH 
NA TERENIE PARKU LINOWEGO „MAŁPI GAJ”

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z 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 (RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Busku-Zdroju
z siedzibą przy ul. Grotta 3A, 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail: dyrektor@bosir.busko.pl tel. 413705152
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu
i zakresu przetwarzania Państwa danych można się skontaktować się na adres e-mail: iod@umig.busko.pl,
tel. 413705260.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymanej zgody Państwa na skorzystanie z Parku
Linowego Małpi Gaj” przez osobę niepełnoletnią. 
4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych będzie Regulamin Parku Linowego „Małpi Gaj”
(art. 6 ust. 1 lit. b, d, e RODO).
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia pobytu w Parku Linowym „Małpi
Gaj”, następnie zostaną usunięte.
7.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące
uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
żądania sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
10. Pani/Pana dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Busko-Zdrój, dn. ………………… 2022 r. ...……………………………………………………

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego


