OŚWIADCZENIA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja, niżej podpisany(-a), niniejszym wyrażam zgodę na samodzielne przejazdy gokartem przez moje Dziecko/Podopiecznego na torze WRT
Karting. Ja i moje Dziecko/Podopieczny zapoznaliśmy się z regulaminem i zasadami korzystania z toru WRT Karting i zobowiązuje się do
jego przestrzegania przeze mnie oraz moje Dziecko/Podopiecznego, jak również do stosowania się do poleceń i instrukcji Organizatora
(przez co należy rozumieć także pracowników obsługi toru i innych pracowników Organizatora) podczas przejazdów, oraz podczas
przebywania na terenie WRT Karting. Moje Dziecko/Podopieczny jest zdrowe i nie istnieją żadne przeciwskazania do korzystania przez
Niego/Nią z przejazdów na gokartach. Zdaję sobie sprawę, że zwłaszcza w przypadku niestosowania się do zasad bezpieczeństwa, przejazd
na gokarcie może być niebezpieczny i akceptuję ryzyko ewentualnego wypadku. Zrzekam się, w najszerszym możliwym zakresie, wszelkich
roszczeń powstałych w wyniku wypadku będącego wynikiem niestosowania się do Regulaminu, zasad korzystania z toru, zasad
bezpieczeństwa oraz poleceń i instrukcji Organizatora.
Niniejszym:
wyrażam zgodę*

nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora, w zakresie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej.
Zostałem(-łam) poinformowany(-a) o:
a) tożsamości i danych kontaktowych administratora danych osobowych;
b) celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawach prawnych przetwarzania;
c) prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora przy przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych;
d) kryteriach ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane;
e) prawie do żądania od administratora dostępu do dotyczących mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
f)
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jestem zobowiązany(a) do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Niniejszym:
wyrażam zgodę*

nie wyrażam zgody*
na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Dagmarę Witas, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WRT Dagmara
Witas, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na adres e-mail, oraz na używanie telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych
przez Dagmarę Witas.

wyrażam zgodę*
nie wyrażam zgody*

na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji na temat osiągnięć mojego Dziecka/Podopiecznego (czasów, danych
statystycznych) na torze kartingowym

wyrażam zgodę*

nie wyrażam zgody*
na rejestrowanie przez Organizatora jazdy mojego Dziecka/Podopiecznego na torze kartingowym oraz na przetwarzanie danych osobowych
mojego Dziecka/Podopiecznego, w tym na wykorzystywanie jego wizerunku, w celu promocji Organizatora, prowadzonej przez niego
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działalności i toru kartingowego wśród osób trzecich oraz na przekazywanie danych osobowych mojego Dziecka/Podopiecznego, w tym jego
wizerunku, takim osobom trzecim.
*należy zaznaczyć właściwe

Imię i Nazwisko Dziecka / Podopiecznego(-ej)*:
......................................................................................................................................................
Data Urodzenia Dziecka / Podopiecznego(-ej)*:
......................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego*:
......................................................................................................................................................
Telefon Kontaktowy:
......................................................................................................................................................
Miejsce i data podpisania dokumentu
......................................................................................................................................................
Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego*:
......................................................................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić ;
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