
       OŚWIADCZENIE 
GRUPOWE/URODZINOWE 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i w dniu …..… /…….. /…..……. 
za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dzieci (lista w poniższej tabelce) sprawuję nad nimi opiekę i ponoszę za 
nie odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Parku oraz akceptuję jego 

postanowienia. 

IMIĘ  NAZWISKO  

*Harmonogram imprezy urodzinowej –  10 min zbiórka przed wejściem do Parku. Następnie 90 minut zabawy w Parku. Ostatnie 10 minut przeznaczone 
jest na ochłonięcie oraz na tort. 

LISTA UCZESTNIKÓW 
Imię, Nazwisko Imię, Nazwisko 
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Klauzula Informacyjna 

Informacja o Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Stacja Grawitacja sp. z o.o. (Stacja 
Grawitacja). 

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), które 
wprowadziło kilka zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Stację Grawitacja. Poniżej przedstawiamy 
informacje wskazujące na te zmiany oraz wyjaśniające politykę przetwarzania danych osobowych w Stacji Grawitacja. 

W związku z powyższym potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym tych 
przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stacja Grawitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000616631, posiadająca NIP: 5223062578 oraz Regon: 364386204, e-mail: rodo@stacjagrawitacja.pl. Współpraca z 
innymi podmiotami w zakresie danych osobowych ma na celu wykonywanie różnych badań i analiz ruchu na naszej stronie 
internetowej, mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. 

W związku z Twoją obecnością na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane osobowe zapisywane w plikach cookies, 
informacje o Twojej aktywności w sieci, identyfikatorze urządzenia, z którego korzystasz, adresy IP. W przypadku, w którym 
chcesz skorzystać z naszych usług, możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres 
e-mail, czy numer telefonu. 

W naszej Polityce prywatności stanowiącej część Regulaminu określamy szczegółowo wszystkie cele przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności jednak dane osobowe zbierane poprzez pliki cookies służą nam do dokonywania pomiarów i 
analiz ruchów na naszej stronie internetowej oraz pozwalających nam udoskonalać nasze usługi i dostosowywać je do 
potrzeb. Dane osobowe (imiona i nazwisko, daty urodzenia, dane kontaktowe) są niezbędne do wykonania umowy 
zawieranej ze Stacją Grawitacja lub odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję. 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać zgodnie z prawem podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w 
szczególności naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, obsługą systemów 
informatycznych, agencjom marketingowym, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi oraz innym podmiotom 
upoważnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie nie przekazujemy Twoich 
danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

Twoje dane osobowe gromadzone w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, te 
wykorzystywane do celów analitycznych w związku z uzasadnionym interesem Administratora danych, zaś te dotyczące 
Twoich danych personalnych i kontaktowych przetwarzamy w związku z potrzebą wykonania umowy. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do żądania od Stacji Grawitacja dostępu do Twoich danych 
osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do 
przenoszenia Twoich danych do innego administratora jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, jednakże nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
powołanego zgodnie z przepisami prawa. Szczegóły dotyczące wykonywania Twoich praw zawarte zostały w Regulaminie, 
w rozdziale Polityka Prywatności. W Polityce Prywatności znajdziesz również informację o możliwości zmiany ustawień w 
zakresie plików cookies. 

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam plików cookies oraz na przetwarzanie moich 
danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Stacji Grawitacja oraz 
parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie, jak również w celach 
analitycznych przez Stację Grawitacja sp. z o.o. oraz podmioty, którym Stacja Grawitacja zgodnie z prawem dane te 
może udostępniać. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na stosowanie plików cookies lub w ograniczyć ich zakres prosimy o 
dokonanie zmiany w ustawieniach przeglądarki. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz 
wycofać udzieloną nam zgodę dokonując zmiany w Ustawieniach. 
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