
Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………… 

 Numer telefonu ………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE - PARK LINOWY W EŁKU 

 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na skorzystanie z atrakcji Parku 

Linowego i Mini Parku Linowego przez:  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 (imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących  

w Parku Linowym, zapoznało się z Regulaminem Parku Linowego oraz Regulaminem Mini 

Parku Linowego i zobowiązało się do ich przestrzegania. Akceptuję postanowienia 

Regulaminów. Jestem świadomy/a, że wchodząc na trasy Parku Linowego istnieje ryzyko urazu 

jak przy amatorskim uprawianiu każdego sportu. 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych 

mojego dziecka zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Marsz. 

J. Piłsudskiego 29. 

 

 

 

…………………………….. ........................................................ 
                  (data)       (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą:  

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail 

mosir@mosir.elk.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do 

IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl.  

mailto:mosir@mosir.elk.pl
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3. Celem przetwarzania danych jest  świadczenie usług, realizacja zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie 

obowiązku prawnego); archiwizowanie dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO; dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f 

RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań 

polubownych, sądowych i egzekucyjnych);  

4. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w 

pkt 3, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w 

pkt 3, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze  

wynikające z przepisów prawa. 

6. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku,  w celu wskazanym w 

pkt 3, a) przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń,  b) 

przetwarzamy  przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w wyniku 

powstałego obowiązku podatkowego. Okres ten jest wydłużony o dodatkowe 2 lata na 

wypadek roszczeń prawnych.  

7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu/Państwu 

prawo dostępu do Pani/Pana/Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych do innego administratora. 

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu/Państwu 

prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych w dowolnym momencie. 

9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu/Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem 

Pani/Pana/Państwa niezgodnie z celem ich przetwarzania. 

10. Podanie danych osobowych  jest wymogiem wynikającym z odpowiednich przepisów prawa 

i konieczne jest do korzystania z parku linowego. 

 

                              

 

 

 

 


