
…………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

…………………………………………………. 
Telefon kontaktowy (w przypadku  
nieobecności na obiekcie) 

 
 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO NA UDZIAŁ W GRZE LASEROWEGO PAINTBALLA 

Wyrażam zgodę na udział dziecka/małoletniego: 

IMIĘ I NAZWISKO 
(dziecka/małoletniego) 

WIEK IMIĘ I NAZWISKO 
(dziecka/małoletniego) 

WIEK 

1. 
 

 
 

 3.   

2. 
 

 
 

 4.   

w rozrywce Laserowego Paintballa, organizowanej przez Laserowa Twierdza – Laserowy Paintball 

Strefa LT Sp. z o. o. w dniu …………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

• Ponoszę odpowiedzialność za w/w małoletniego, równocześnie zobowiązuję się do opieki  

i nadzoru nad nim w trakcie przebywania na terenie obiektu; 

• zapoznałem/am się z treścią regulaminu rozrywki Laserowej Twierdzy oraz zachowania  

w obiekcie i wyrażam zgodę na jego postanowienia; 

• znane mi są zagrożenia wynikające z gry, w tym możliwość powstania kontuzji; 

• małoletni nie ma medycznych przeciwskazań do uprawiania intensywnego wysiłku 

sportowego; 

 

Rzeszów, ………………………………     ……………………………………………… 
   Data        Podpis 

 
 

Oświadczam, że □ wyrażam zgodę/ □ nie wyrażam zgody1 na udostępnienie zdjęcia grupowego 

(jeśli takowe będzie wykonane) w social mediach na fanpage Laserowej Twierdzy. 
 
Rzeszów, ………………………………     ……………………………………………… 
   Data        Podpis 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej „RODO”) informuję, że administratorem danych osobowych jest Strefa LT Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23a, 35-074 Rzeszów, 
e-mail: arena@laserowatwierdza.pl, tel. +48 729 984 585. Dane osobowe będą ̨przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b RODO w celach 
związanych z wykonaniem umowy, przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń́ stron. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez Pana/Panią,̨ 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią ̨danych osobowych jest warunkiem koniecznym do 
wykonania umowy. Dane osobowe nie będą ̨ przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani żadnym odbiorcom 
danych i nie będą ̨przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

1 Zaznaczyć krzyżykiem – [X] w odpowiednim polu □ 


