
Prevádzkovateľ: BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o.

Ľudovíta Fullu 3125/36

841 05 Bratislava

IČO: 46 953 507, tel.: 02/20862411

Meno a priezvisko:

Telefón / e-mail:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Špecifické vlastnosti a potreby dieťaťa:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Špecifické vlastnosti a potreby dieťaťa:

V Bratislave, dňa Podpis

Svojím podpisom udeľujem súhlas spoločnosti BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o., Ľudovíta Fullu 3125/36, 841 05 Bratislava, IČO: 46953507 so 

spracúvaním mojich osobných údajov a údajov môjho syna/mojej dcéry uvedených v tomto dokumente v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (“GDPR“) v rozsahu, v akom sú tu uvedené a za účelom nevyhnutnej evidencie v súvislosti s využitím služieb trampolínového centra 

JUMP ARENA pri prevzatí maloletého dieťaťa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dávam na obdobie jedného roka odo dňa jeho udelenia. 

Príjemcami sú subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Účinky 

takéhoto odvolania nastávajú momentom doručenia. Rodič/zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s 

prevádzkovým poriadkom trampolínového centra JUMP ARENA, inštruktážnym videom JUMP ARENA a bezpečnostnými pravidlami JUMP 

ARENA. Rodič/zákonný zástupca plne zodpovedá za dieťa počas pobytu dieťaťa v trampolínovom centre JUMP ARENA.  Návštevník, resp. rodič 

alebo zákonný zástupca svojím podpisom vyhlasuje, že  si vedomý skutočnosti, že aktivity na trampolínach sú spojené s vyšším rizikom vzniku úrazu 

alebo škody na zdraví. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, v prípade oprávneného záujmu právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov ako aj právo podať sťažnosť dozornému 

orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov je stanovená na obdobie troch rokov.  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa 

dozviete na stránke www.jumparena.sk.a na recepcii prevádzkovateľa. Kontakt na zodpovednú osobu je osobneudaje@kidshouse.sk.

FORMULÁR pri prevzatí maloletého dieťaťa

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa

Dieťa

V prípade, ak ide o osobitnú kategóriu osobných údajov, napr. údaj týkajúci sa zdravia, zákonný zástupca udeľuje BRIGHT INVESTMENT GROUP 

s.r.o. výslovný súhlas na spracúvanie týchto osobných údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. 

Dieťa

V prípade, ak ide o osobitnú kategóriu osobných údajov, napr. údaj týkajúci sa zdravia, zákonný zástupca udeľuje BRIGHT INVESTMENT GROUP 

s.r.o. výslovný súhlas na spracúvanie týchto osobných údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. 


