Pont-Car Oksana Broszko
Ławszowa 31
59-724 Osiecznica

Miejscowość ......................... dnia ………………….

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA/ NA UDZIAŁ
DZIECKA W SPŁYWIE PONTONOWYM

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna/ ...................................................................
OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ………………………………………...
imię i nazwisko dziecka
w spływie pontonowym po rzece Kwisie , który odbędzie się w dniu ...............
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka
uczestniczył/a w spływie pontonowym.
Oświadczam , że znana jest mi treść regulaminu zamieszczona na stronie WWW.pontcar.pl ,
dotycząca uczestnictwa mojego dziecka w w/w spływie.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Pont-car Oksana Broszko z siedzibą w Ławszowej 31 , 59724 Osiecznica w celu wykonania usługi wypożyczenia sprzętu. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą
przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych będzie firma Pont-car. Mam prawo wycofania zgody
w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody. Mam prawo
żądania dostępu do moich danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia , lub ograniczenia przetwarzania , a
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

...................................................................
( podpis)
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