
 

 
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na korzystanie z parku rozrywki Fun Zone 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………...…(imię i 
nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) jako rodzic/opiekun prawny 
……………………………………………..……. (imię i nazwisko osoby małoletniej) 
urodzonego/nej …………………………………. (rok urodzenia dziecka), niniejszym 
oświadczam, że: wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Fun 
Zone oraz oświadczam, iż:  
1. w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z atrakcji w 
Parku Rozrywki FunZone; 
2. zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminów obowiązujących w Fun Zone, z treścią 
regulaminów zapoznałem/am moje dziecko; 
3. zostałem/am poinformowany/na i akceptuję, że pracownicy Fun Zone nie świadczą opieki 
nad dziećmi. Korzystanie z parku jest możliwe tylko w przypadku podpisanej zgody przez 
rodzica/opiekuna prawnego i odbywa się wyłącznie na ich ryzyko. 
 
W związku z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażamy 
dobrowolną zgodę na: TAK/NIE 

● TAK / NIE rozpowszechnianie wizerunku (mojego/mojego dziecka) w celu 
zamieszczenia wizerunku na stronie www/ blogu/ profilach FUN ZONE s.c. w 
mediach społecznościowych/ w ofertach kierowanych do klientów/ w materiałach 
marketingowych Fun Zone, bez ograniczeń terytorialnych; 

● TAK / NIE dokonywania zmian w wizerunku moim/mojego dziecka za pomocą m.in. 
metody Photoshop; 

● TAK / NIE przetwarzanie mojego wizerunku przez okres do 36 miesięcy od dnia 
skorzystania z usługi Fun Zone s.c.  

 
Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony, a jej odwołanie wymaga zachowania 
formy pisemnej z dostarczeniem jej osobiście do siedziby FUN ZONE s.c. 
 
 
………………… ..….....……………………………... 
        Data               Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fun Zone I.Kaczmarz, G.Kabała S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Dywizjonu 303 169A, 01-470 Warszawa. Państwa dane\osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz dla celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do 
Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych. 


