
OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 Działając w imieniu własnym, w związku z zawarciem przez ……………………………………….. zwanego dalej 

Małoletnim Umowy, przedmiotem której będzie zakup biletu wstępu do parku rozrywki oferującego usługi korzystania 

z atrakcji rozrywkowej i rekreacyjnej w postaci przejazdu gokardem na torze gokardowym na warunkach określonych 

w niniejszym Regulaminie  z przedsiębiorstwem EVEREST EVENT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Nowym Sączu pod adresem ul. Ludwika Waryńskiego 49, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000878469 tel.+48 51 

51 51 407, adres e-mail: kontakt@nitrokarting.pl (Usługodawca), ja niżej podpisana(y) ………………………………………….. 

legitymująca(y) się numerem PESEL ………………………………………… adres zamieszkania……………………………………………….. 

numer telefonu…………………………………………. oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej 

wymienionego Małoletniego.  

Ponadto oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z uregulowaniami Regulaminu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, 
który stanowi Załącznik do niniejszego oświadczenia;   

2. wyrażam zgodę na zawarcie przez małoletniego Umowy z Usługodawcą;  
3. jestem świadomy/a odpowiedzialności, którą ponoszę z tytułu realizacji Umowy przez Małoletniego lub 

ewentualnych szkód, powstałych w wyniku działalności Małoletniego lub w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy;  

4. mam pełną świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z pojazdu jakim jest gokard jak 
również z toru gokardowego przez małoletniego pozostającego pod moją opieką;   

5. nie będę wnosić żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Usługodawcy za wszelkie ewentualne 
szkody, które nie powstały w wyniku umyślnej winy Usługodawcy. Biorę pełną odpowiedzialność materialną 
i karną za ewentualne zdarzenia, które wynikną z naruszenia zasad bezpieczeństwa przez małoletniego, w 
szczególności poprzez naruszenie Regulaminu lub niestosowanie się do poleceń Usługodawcy.  

6. świadomy odpowiedzialności karnej oraz cywilnej oświadczam, iż wszystkie podawane przeze mnie dane są 
zgodne z prawdą. 

W związku z świadomością ryzyka epidemicznego, związanego ze stanem epidemii wirusa COVID-19 na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej oświadczam, że:  

1. małoletni nie miał w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się 
zakażenie COVID-19, 

2. niepełnoletni uczestnik jest zdrowy i nie ma objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wyrażam 
zgodę na wykonanie pomiarów temperatury u niepełnoletniego uczestnika.  

3. zostałem/am* poinformowany/a* o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie niepełnoletniego uczestnika w 
związku z korzystaniem z Usług;  

4. pomimo wprowadzonego w obiekcie podczas szkolenia z technik jazdy, rygoru sanitarnego i wdrożonej 
procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść dozakażenia COVID - 19. W 
przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w obiekcie jestem świadomy/a*, że ja i niepełnoletni 
uczestnik zostaniemy objęci 10-dniową kwarantanną. 

 

 

……………………………………… ………………………………………………. 

miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest EVEREST EVENT GROUP spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu pod adresem ul. Ludwika Waryńskiego 49, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 

0000878469 tel.+48 51 51 51 407, adres e-mail: kontakt@nitrokarting.pl, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą 

Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora 

danych osobowych.  

Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:  

a. realizacja umowy świadczenia Usług  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

b. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

c. nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

 

Twoje dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.  Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od 

momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej 

zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 

Twoje dane nie są przekazywane po za terytorium UE/EOG.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo: 

1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;  

2. do sprostowania (poprawiania swoich danych); 

3. do usunięcia danych  

4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

6. do przenoszenia danych;  

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

 

 
 

 
……………………………………… ………………………………………………. 

miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


