OŚ W I A DCZ EN I A OP I E K U NA PR A WN E GO I/ LUB U CZ ES TN I KA
D OT YC ZĄ C E K ORZ YS T A NI A Z A TR A KC JI V RH A LL A
____________________________
(miejscowość, data)
1.

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:

_______________________________________________________________

PESEL opiekuna prawnego:

_______________________________________________________________

Adres
zamieszkania
prawnego:

opiekuna
_______________________________________________________________

Imię i nazwisko Uczestnika:

_______________________________________________________________

*Adres e-mail opiekuna prawnego lub
Uczestnika**:

_______________________________________________________________

*Telefon
kontaktowy
prawnego lub Uczestnika**:

_______________________________________________________________

opiekuna

* - W wypadku adresu e-mail i telefonu kontaktowego możesz podać obie lub jedną ze wskazanych danych. Pamiętaj, że będzie to forma w jakiej będziemy się z
Tobą kontaktować we wszystkich sprawach, zatem w wypadku wyboru tylko jednej formy powinieneś mieć do niej bieżący dostęp.
**- Niepotrzebne skreślić.

2.

OŚWIADCZENIA

Jeżeli masz wątpliwości lub pytania związane z poniższymi oświadczeniami zapytaj Organizatora lub napisz pod adres e-mail biuro@vrhalla.com.
Złożenie poniższych oświadczeń i zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z atrakcji, co oznacza, że bez ich wyrażenia udział nie
będzie możliwy.


Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem. To oświadczenie składa opiekun prawny.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z atrakcji VRhalla stworzonej przez spółkę VREALMS sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu (53-601) przy ul. Tęczowej 57 oraz akceptuję jego postanowienia. Przekazałem/am informacje zawarte w ww. Regulaminie
Uczestnikowi.
____________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego)


Oświadczenie związane z odpowiedzialnością za szkody To oświadczenie składa opiekun prawny.

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika spółce VREALMS sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu (53-601) przy ul. Tęczowej 57 w związku nienależytym korzystaniem z mienia ww. spółki lub niezastosowaniem się do
Regulaminu.
____________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego)
 Oświadczenia związane z Informacją dotyczącą stanu zdrowia i bezpieczeństwa. To oświadczenie składa opiekun prawny
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją dotyczącą stanu zdrowia i bezpieczeństwa atrakcji VRhalla stworzonej przez spółkę VREALMS
sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-601) przy ul. Tęczowej 57 oraz akceptuję jego postanowienia i nie znajduję u Uczestnika przeciwskazań
do korzystania z atrakcji. Przekazałem/am informacje zawarte w ww. Informacji Uczestnikowi.
____________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego)
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Oświadczenie związane z przetwarzania danych osobowych na potrzeby korzystania z atrakcji. To oświadczenie składa opiekun
prawny.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę
VREALMS sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-601) przy ul. Tęczowej 57 moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika w celu
umożliwienia korzystania z atrakcji VRhalla stworzonej przez ww. spółkę.
____________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego)



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z atrakcji. To oświadczenie składa opiekun prawny.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie Uczestnika z atrakcji VRhalla stworzonej przez spółkę VREALMS sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
(53-601) przy ul. Tęczowej 57 na zasadach określonych w ww. Regulaminie i Informacji.
____________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego)
Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i bez ich złożenia możliwe jest korzystanie z atrakcji. Należy jednak pamiętać, że tylko ich
wyrażenie pozwoli nam na kontakt i informowanie o nowościach czy promocjach.



Zgoda związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych. To oświadczenie składa opiekun prawny, jeżeli Uczestnik
nie ma ukończonych 16 lat - w przeciwnym wypadku Uczestnik może złożyć je samodzielnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 przez spółkę VREALMS sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-601)
przy ul. Tęczowej 57 w celach marketingowych oraz wyrażam związaną z tym zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego.
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w pkt 6 Regulaminu korzystania z atrakcji VRhalla, z którymi już
się zapoznałem/am.
____________________________
(czytelny podpis)


Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych. To oświadczenie składa opiekun prawny, jeżeli Uczestnik nie ma ukończonych 16 lat
- w przeciwnym wypadku Uczestnik może złożyć je samodzielnie.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez spółkę VREALMS sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-601) przy ul. Tęczowej 57 informacji handlowych
i marketingowych drogą elektroniczną, w tym w formie wiadomości e-mail.
____________________________
(czytelny podpis)


Zgoda na publikację zdjęć. To oświadczenie składa opiekun prawny, jeżeli Uczestnik nie ma ukończonych 16 lat - w przeciwnym
wypadku Uczestnik może złożyć je samodzielnie.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach oraz nagraniach wideo przez spółkę VREALMS
sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-601) przy ul. Tęczowej 57 w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie
internetowej: www.vrhalla.com, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, przez czas
nieograniczony.
____________________________
(czytelny podpis)
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