
Oświadczam, że zapoznałem się i zrozumiałem Regulamin oraz Instrukcję Bezpieczeństwa Parku 

Linowego i zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących  w parku, zarówno na 

wysokości jak i na ziemi. 

DATA: ……………………… 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA * 

ROK URODZENIA* PODPIS 
UCZESTNIKA/ OPIEKUNA** 

TRASA 
(wypełnia 

instruktor) 
    

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Project Outdoor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z 
siedzibą 43-316 Bielsko-Biała ul. Gen. J. Kustronia 99 NIP: 5472088849, wpisana pod numerem KRS 0000536546. Dane osobowe wykorzystywane będą 
wyłącznie do realizacji umowy programu parku linowego. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać mail z wybranym żądaniem na 
adres: biuro@dream-park.pl Podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy programu parku 
linowego, stanowi rozporządzenie art 6 ust 1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.06.2016r. (RODO). 
 
**Wypełnia  opiekun niepełnoletniego uczestnika programu linowego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, jednocześnie wyraża 

zgodę na jego uczestnictwo w programie linowym ponosząc pełna odpowiedzialność za jego zachowanie na terenie parku.                                                                                                    
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