
Głogów, dnia…………………………………. 

OŚWIADCZENIE 
uczestnika kursu jazdy na łyżwach 

Ja, niżej podpisany(a): 

Imię i nazwisko: ………………………………………….…………………………………………………...…… 

Data urodzenia: ………………………………………….……………………………………………………...…. 

Oświadczam, że korzystam/moje dziecko korzysta z zajęć edukacyjnych o charakterze sportowym.           
Korzystanie z obiektu związane jest z wyżej wymienionymi zajęciami. 

Wywiad epidemiologiczny COVID-19 

W przypadku wystąpienia u mnie/u dziecka objawów infekcji lub zmianie powyższych informacji deklaruję             
niezwłoczne poinformowanie o tym instruktora lub obsługę obiektu, przerwanie kursu i opuszczenie obiektu.  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z procedurą bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującą na obiekcie,           
akceptuję “Regulamin Lodowiska związany z COVID-19”. Jednocześnie rozumiem i akceptuję, iż pomimo            
wprowadzonych procedur oraz staranności ze strony organizatora w dalszym ciągu istnieje ryzyko zarażenia się              
wirusem COVID-19 oraz jego pochodnymi. Świadomie akceptują to ryzyko i oświadczam, że w przyszłości nie               
będę rościł sobie praw do odszkodowania, gdyby zakażenie nastąpiło. 

Decyzja zakupowa 
Oświadczam, że odtwarzanie lub brak odtwarzania jakichkolwiek utworów na lodowisku nie wpływa na             
moją/naszą decyzję zakupu i korzystania z kursów świadczonych przez Organizatora i innych usług. 

Przetwarzanie danych osobowych 
Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z            
Polityką Prywatnością, której treść jest mi znana.  

Czytelny Podpis:................................................................................ 

1. Czy obecnie występują u Pana(i)/dziecka objawy infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, 
bóle gardła, inne)? 

TAK NIE 

2. Czy w chwili obecnej lub w ciągu ostatnich 14 dni występują bądź występowały 
objawy infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, bóle gardła, inne) u któregoś z 
domowników? 

TAK NIE 

3. Czy Pan(i)/dziecko lub domownik jest objęty(a) w chwili obecnej nadzorem 
epidemiologicznym (kwarantanna)?  

TAK NIE 

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą przebywającą pod 
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)? 

TAK NIE 



Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest O.K. PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głogowie (67-200), przy ul. Bolesława Śmiałego 2, NIP: 6931942776, REGON:            
971305851, KRS: 0000026642, dalej “ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty            
tradycyjnej pod adresem: Bolesława Śmiałego 2, Głogów (67-200) lub drogą elektroniczną pod           
adresem: okpark@okpark.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) W celu realizacji procesu uczestnictwa w kursie jazdy na łyżwach na Lodowisku O.K.PARK            
sp. z o.o.

2) Korzystania z innych usług niż wymienione w pkt 1) firmy O.K. PARK sp. z o.o.
3) W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c) RODO; 
4) Innych aniżeli wskazanych powyżej, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów        

realizowanych przez ADO, w szczególności w celach:
- ochrony praw osób trzecich,
- zapewnienia bezpieczeństwa dla osób oraz dla ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)               
RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będa podwykonawcy oraz podmioty współpracujące
z ADO
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) Całkowity czas trwania kursu jazdy na łyżwach na Lodowisku O.K.PARK sp. z o.o.
2) do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO               

w zakresie danych osobowych co do których zgoda ta została uprzednio udzielona,
np w zakresie przetwarzania danych osobowych również dla innych usług realizowanych          
przez firmę O.K.PARK sp. z o.o.

3) trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO
5. W przypadku powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na rzecz podmiotów         
współpracujących z ADO. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego
z odpowiedzialności za ich przekazanie
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu          
realizacji procesu uczestnictwa w kursie jazdy na łyżwach na Lodowisku O.K.PARK sp. z o.o.
7. Ma Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści udzielonych danych,
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3) przenoszenia danych osobowych
4) uzyskania kopii danych osobowych
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6) cofnięcia zgody udzielonej na rzecz ADO, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność            

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem (cofnięcie          
zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej ADO          
lub inny wyraźny sposób); cofnięcie zgody będzie skutkować brakiem możliwości dalszego          
uczestnictwa w kursie jazdy na łyżwach na Lodowisku O.K.PARK sp. z o.o.

7) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie           
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
9. Przekazanie przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu         
(w tym profilowaniu) w rozumieniu RODO ani nie będa przekazywane do państw trzecich.
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