Strzelnica MoST
ul. Chwaszczyńska 198
81-571 Gdynia

www.gdyniastrzelnica.pl
58 629 79 60
539 771 451

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie ze strzelnicy
Ja niżej podpisana/y...............................................................................................................................,
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Zamieszkała/y w ……………………………………………………………………………………………………………………………..,
jako rodzic/opiekun prawny...................................................................................................................,
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

urodzonej/go.............................................................................................., niniejszym oświadczam, że:
(data urodzenia osoby niepełnoletniej)

wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w osobę niepełnoletnią ze strzelnicy MoST w Gdyni,
zapoznałam/em się i akceptuję treść regulaminu strzelnicy MoST Gdynia, które to regulaminy są znane
również pozostającej pod moją opieką osobie niepełnoletniej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym stosowaniu monitoringu wizyjnego (RODO)
Administrator danych
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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, dalej: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L. nr 119,
str. 1), uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/-a danych osobowych jest Klimawent SA ,
ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000308902,
NIP: 9581592135, REGON: 220631262, kapitał zakładowy: 13 779 200,00 zł wpłacony w całości.

Cele przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której dostawcą jest administrator (art. 6
ust. 1 pkt b RODO). W zakresie stosowania na terenie strzelnicy (Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194)
monitoringu wizyjnego, zebrane dane (wizerunek osób fizycznych) będą przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarze objętym tym monitoringiem (art. 6 ust. 1 pkt f
RODO). Pomieszczenia objęte monitoringiem wizyjnym oznaczone są odpowiednimi naklejkami.

Posiadane dane
Uprzejmie informujemy, że posiadane przez administratora kategorie Pani/-a danych osobowych to:
imię i nazwisko; adres zamieszkania obejmujące: adres, kod pocztowy, miejscowość; adres e-mail;
telefon, NIP, REGON, wizerunek utrwalony na monitoringu wizyjnym działającym wewnątrz strzelnicy.
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Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez
niego celów, dla których dane zostały udostępnione.
Dane osobowe zebrane i przetwarzane w zakresie stosowanego na strzelnicy monitoringu wizyjnego,
przetwarzane będą przez okres 90 dni od dnia ich zebrania.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Uprzejmie informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z
przepisami przewidzianymi w RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarze objętym monitoringiem wizyjnym,
a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora można
skontaktować się telefonicznie pod numerem: 58 6662300 oraz drogą poczty elektronicznej:
iodo@klimawent.com.pl. W przypadku zmian danych kontaktowych aktualne informacje Inspektora
Ochrony Danych Osobowych można znaleźć na stronie internetowej: gdyniastrzelnica.pl.

Odbiorcy, przekazywanie danych osobowych, profilowanie
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale
współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym
kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w
tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

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