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Tarnów, dnia ……………………………. 

 

 

Oświadczenie osoby pełnoletniej 

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie jej wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana/-y: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, powielanie i wykorzystanie moich zdjęć oraz 

filmów z moim udziałem wykonanych przez personel/pracowników Fly Park In Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa podczas przebywania przeze mnie w 

zarządzanym przez Spółkę Parku Trampolin Fly Park w Tarnowie.  

 

 Oświadczam, że jestem świadoma/-y iż wyrażenie tej zgody jest równoznaczne z możliwością 

używania moich zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w celach marketingowych przez Fly Park 

In Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa- mogą zostać opublikowane 

na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych jak np. Facebook, Twitter, 

YouTube.  
 

Niniejsza zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do nieodpłatnego, wielokrotnego 

(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, w szczególności zamieszczenia w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych min. dostępnych w Internecie, z zastrzeżeniem, że nie może on (wizerunek) zostać 

użyty w formie lub publikacji obraźliwej, albo w inny sposób naruszającej dobra osobiste.  

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek) 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO  

 

1. Zgoda udzielana jest do przetwarzania danych osobowych dla marketingu i reklamowania usług 

(działalności) świadczonych przez Fly Park In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa.  

 

2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

a) 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.  

 

b) dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do powołanych przez Administratora celów  

 

c) przysługuje mi prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

- sprostowania danych osobowych 
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- żądania usunięcia danych osobowych 

- żądania ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

- żądania przeniesienia danych osobowych do podmiotu trzeciego 

- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

- wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego  

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

3. Dane osobowe przedstawiam dobrowolnie.  

 

 

 

 

……………………………………………… 

(data i podpis osoby pełnoletniej) 

 

 


