
JEDNORAZOWA AKCEPTACJA REGULAMINU – OSOBA PEŁNOLETNIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PARKU TRAMPOLIN FlyPark W JAWORZNIE 
 
Adres e-mail : ________________________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna : _______________________________________________ 

 

Data urodzenia rodzica/opiekuna : _______________________________________________ 

 

Miejscowość : _____________________ Nr tel. kontaktowego : _______________________ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam iż:  
1. nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych ani innych do korzystania z atrakcji Parku; 
 
2. zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin 

FlyPark w Jaworznie wraz z załącznikami i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
Pouczenie: 
 
Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony. Osoba uprawniona może w każdym 

czasie odwołać udzieloną zgodę z zachowaniem formy pisemnej poprzez jej dostarczenie 

osobiście do siedziby Parku Trampolin FlyPark w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 263. 

 
 

__________________________________________________________ 
data i podpis 

 
Administratorem danych osobowych jest FLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wspólna 2, 35- 205 Rzeszów, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000711477, NIP: 5170386018, REGON: 369081610 , zwana dalej Zarządcą.  
Dane osobowe naniesione na niniejszym formularzu wykorzystywane będą do wykonania zawartej umowy, podstawa 

prawna przetwarzania danych w tym zakresie to art. 6 ust. 1 lit b RODO.  
Każdej osobie, która przekazuje dane osobowe przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, wystąpienia o ograniczenie przetwarzania danych lub ich 

przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje 

znajdują się w Polityce prywatności umieszczonej na stronie internetowej www.jaworzno.fly-park.eu oraz dostępnej 
stacjonarnie, w wersji papierowej w Parku Trampolin Fly Park, adres: Grunwaldzka 263, 43-600 Jaworzno. 

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:  
E-mail: menager@fly-park.eu 
Numer telefonu: +48 733 661 234 lub +48 575 525 002 
Kontakt osobiście lub listownie: Fly Park In Sp. z o.o. Sp. k. (Park Trampolin Fly Park), Grunwaldzka 263, 43-600 
Jaworzno. 

 

 
 

__________________________________________________ 
podpis 

http://www.jaworzno.fly-park.eu/
mailto:menager@fly-park.eu

