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MAIL 

Oświadczam, iż:

1. nie  mam  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  korzystania  z  Parku  Trampolin
JUMP6 w CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU STUDENCKA 6.

2. zapoznałam  się  i  akceptuję  treść  Regulaminów  obowiązujących  w  CENTRUM
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU STUDENCKA 6.

Niniejsza  oświadczenie  składane  na  czas  nieokreślony,  a  jego  odwołanie  wymaga
zachowania  formy  pisemnej  z  dostarczeniem  jej  osobiście  do  siedziby  CENTRUM
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU STUDENCKA 6 (18-400 Łomża, ul. Studencka 6).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 - dalej jako „RODO") otrzymuję informację, że administratorem podanych przeze mnie
danych jest  MSPLAY sp.  z  o.  o.  z  siedzibą w Nowogrodzie przy  ul.  Targowej  6,  18-414 Nowogród,  tel.
577996060  zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  w  rejestrze  przedsiębiorców,  pod  nr
0000392139,  wpisana  w rejestrze  REGON pod  nr  200517990,  o  numerze NIP  7182132069  (dalej  jako
„Administrator").
Dane osobowe przetwarzane są w celach:

1. realizacji  umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

2. obsługi zapytań związanych ze złożonym oświadczeniem (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
3. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 4. przechowywania dokumentacji na potrzeby

ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),

Podanie  danych  na  formularzu  oświadczenia  jest  wymagane  na  potrzeby  dokonania  rezerwacji  i
potwierdzenia znajomości regulaminów. Imię i nazwisko oraz data urodzenia wymagana jest na potrzeby
identyfikacji osoby składającej oświadczenie.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych.

Odbiorcami  danych  mogą  być  wyłącznie  upoważnieni  pracownicy  lub  współpracownicy  Administratora
świadczący usługi związane z obsługą procesu przyjmowania lub archiwizowania oświadczeń.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres do 10 lat od dnia złożenia oświadczenia. Okres przetwarzania
uzależniony jest od możliwości dochodzenia roszczeń.

Każda osoba,  które dane dotyczą  ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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