
 

 

Duszniki Zdrój, data: ..………………………. 

Oświadczenie użytkownika uprawnionego/ opiekuna prawnego użytkownika  

 w zakresie  korzystania z Family Bike Park Zieleniec   

Imię i nazwisko: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Adres zamieszkania , PESEL, Telefon, e- mail) 

Imię i nazwisko podopiecznych, data urodzenia ( nie dotyczy osób bez podopiecznych): 
___________________________________________________________________________________ 

1. Oświadczam, że: 
a) będę korzystać z atrakcji Family Bike Park Zieleniec,   
b)  zapoznałem/am się z regulaminem Family Bike Park Zieleniec ( Bike Park) oraz 

regulaminem korzystania z kolei linowej Gryglówka oraz Nartorama, akceptuję ich 
postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, 

c) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za naruszenie 
postanowień w/w/ regulaminów, 

d) posiadam umiejętności oraz sprzęt umożliwiający mi korzystanie z Bike Parku i będę 
go używał w czasie korzystania z Bike Parku,  

e) mam świadomość, że kolarstwo górskie jest sportem ekstremalnym i  
niebezpiecznym, 

f) mój stan zdrowia pozwala mi na korzystanie z Bike Parku, nie mam żadnych 
przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z Bike Parku,  

g) korzystam z Bike Parku na  własną odpowiedzialność i jestem świadom/a zagrożeń 
wynikających z korzystania z niego, 

h) zobowiązuję się stosować do zaleceń Właściciela Parku i zaleceń upoważnionych 
przez niego pracowników,  

i) nie  będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela/Zarządcy  Bike Paku z 
tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas jazdy lub przebywania na terenie Bike 
Parku, dotyczących zarówno mojej osoby jak i sprzętu jakiego używam.    

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z Polityką prywatności  
Właściciela Bike Parku, z którą zapoznałem się na stronie internetowej 
www.bikeparkzieleniec.pl 

3. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE L 119 z 04/05.2016), 
dalej RODO, Właściciel Bike Parku informuje, iż: 
a) administratorem Pana/Pani/Dziecka/Osoby znajdującej się pod opieką lub kuratelą/ 

danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest:  Gryglówka Sp. z o.o. z 
siedzibą w Duszniki Zdrój, (57-340), ul. Zieleniec 67, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: numerem 0000835457, NIP:8831869733 
REGON:385897291 Kapitał zakładowy: 300.000 zł. Adres email gryglowka@interia.pl, 
numer kontaktowy: 691-957-749; oraz Nartorama Sp. z o.o. z siedzibą w Zieleniec 
136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8811001204. Adres email biuro@nartorama.pl, nr 
kontaktowy:665-254-504 

b) podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz ich przetwarzanie jest warunkiem korzystania z Bike Parku jako użytkownik 
uprawniony. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Bike 
Parku jako użytkownik uprawniony.  

c) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy w zakresie 
korzystania z Bike Parku, również po zakończeniu umowy w celach ewentualnego 
ustalenia i dochodzenia roszczeń, ewentualnej obrony przed roszczeniami, (prawnie 
uzasadniony interes administratorów, art.6 ust. 1 lit f RODO),  

d) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy o korzystanie z Bike 
Parku, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (ustawa o 
rachunkowości, terminy przedawnienia) lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego 
sprzeciwu albo cofnięcia zgody, 

e) Pana/Pani/Dziecka/ Osoby znajdującej się pod opieką lub kuratelą dane osobowe 
mogą być przekazywane innym podmiotom, które współpracują  z Administratorem 
w zakresie wykonywania umowy, m.in. usług informatycznych, prawnych w zakresie i 
celu podanym w pkt c,  

f) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych i ich sprostowania, usunięcia danych ( prawo do zapomnienia) w 
wypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, w wypadkach 
określonych w art. 18 RODO , przenoszenia danych – prawo do uzyskania danych w 
ustrukturyzowanym formacie , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z 
uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są 
przetwarzane w celach marketingowych 

4. W przypadku uznania przez Pana/Panią , że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.  

 

…………………………………….. 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  


