Katowice, dnia…………………………………

OŚWIADCZENIE

Ja, …………………………………..……….. legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………,
oświadczam, że:
1. Zapoznałem się i akceptuję regulamin korzystania z lokalu rozrywkowego DEMOLKA.
2. Jestem świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z lokalu oraz usługi i dokonuje tego na
własną odpowiedzialność.
3. Jestem świadomy, że strój ochronny nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed urazami lub
uszkodzeniami ciała w trakcie korzystania z usługi i zrzekam się wszelkich roszczeń, które
mogłyby powstać z tego tytułu względem usługodawcy.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) przez StartUp About Fun – Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą
w Warszawie, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000199402, posiadającą numer
NIP: 5242495143 oraz przez StartUp „Demolka”, dane kontaktowe - tel. 794-981-225,
509-757-883, adres e-mail: demolka.katowice@gmail.com, w celach związanych z korzystaniem
z usługi. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również
o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez startUp „Demolka” – Fundację Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000199402, posiadającą numer NIP: 5242495143, informacji handlowych dotyczących działania
i usług About Fun na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
6. Wrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku utrwalonego podczas świadczenia usługi
lub w związku z nim, przez Usługodawcę w celach promocyjnych za pośrednictwem strony
internetowej www.demolka-katowice.com , portalu społecznościowego „Facebook” lub serwisu
internetowego „Youtube”: TAK / NIE
7. Oświadczam, że nie występują u mnie żadne przeciwwskazania zdrowotne do korzystania
z Usługi.

Podpis uczestnika

Podpis pracownika
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