Chorzów ....................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa z jakim wiąże się jazda na rolkach, deskorolce,
hulajnodze lub rowerze. Jestem świadomy, że aby bezpiecznie korzystać z takich form rekreacji należy
korzystać z kompletu ochraniaczy i kasku. Wyrażam zgodę na korzystanie z skateparku/rolkowiska
mieszczącego się w Chorzowie przy ulicy Targowa 26 w hali numer 3, oświadczam że:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapoznałem się z regulaminem skateparku/rolkowiska
Zrzekam się wszelkich roszczeń mogących powstać z tytułu korzystania z obiektu.
Będę korzystać z urządzeń znajdujących się na obiekcie w sposób bezpieczny dla jego użytkowników.
Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone innym użytkownikom
korzystającym z obiektu oraz ewentualnych zniszczeń infrastruktury obiektu..
Wyrażam / Nie wyrażam zgody na korzystanie z obiektu bez kasku ochronnego.*

Imię i nazwisko korzystającego z obiektu: ..............................................................................................................

.........................................................................................
czytelny podpisy użytkownika lub opiekuna prawnego z podaniem
imienia i nazwiska dziecka, którego dotyczy oświadczenie
*Niepotrzebne skreślić.

Klauzula informacyjna dla Klienta Firma Home Royal otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystać
wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa życzenie. Działania podejmowane są na podstawie
przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e
oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). Home Royal przekazywał będzie Państwa
dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Informacje stanowiące
Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek
podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności. Odmowa przekazania tych
informacji uniemożliwia przeprowadzenie czynności. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji
stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia. Jeżeli będą Państwo
mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Home Royal, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą
Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@homeroyal.pl . Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami
Home Royal, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

