………………………………………………

……………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Miejscowość i data

…………………………………………………….
Numer dowodu osobistego
…………………………………………………….
Adres zamieszkania
……………………………………………………
Numer telefonu

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodzica/opiekuna*

Ja niżej podpisana(y) …………………………………………... oświadczam, że jestem
rodzicem/opiekunem
prawnym*
……………………………………………
urodzonej/urodzonego w dniu ………………………. w ……………………………. Ponadto
deklaruję, że:
• zapoznałam/em się umową najmu hulajnogi elektrycznej oraz Ogólnymi Warunkami Umowy
(OWU) zamieszczonymi na stronie internetowej https://hulajnogitg.pl/ i je akceptuję, a także,
że małoletni pozostający pod moją opieką zapoznał się z nimi,
• wyrażam zgodę na zawarcie przez małoletniego umowy wypożyczenia hulajnogi elektrycznej;
• przejmuję odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokryję bieżące
zobowiązania wynikające z najmu hulajnogi;
• przejmuję odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez małoletniego
sobie lub osobom trzecim podczas trwania umowy najmu.

……………………………………… ……………………………………………….
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego
)

Klauzula informacyjna RODO.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych jest Hurtownia Markowa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
( zwana dalej Administratorem).
Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz na zasadach określonych w krajowych
przepisach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
Administrator zbiera i przetwarza dane w celu zawarcia i wykonywania przez Administratora umowy najmu
hulajnóg elektrycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO);w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podatkowych,
księgowych i in.) archiwizacji dokumentacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum ( imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu) Podanie przez Najemcą danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Najemcą umowy oraz po zakończeniu
umowy do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane
przetwarzanie danych osobowych lub do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa.
Prawa przysługujące Najemcy w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu danych osobowych,
prawo sprostowania, usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie narusza Państwa prawa.
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dbając by dane osobowe były
bezpieczne i chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

