
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, będąc rodzicem / prawnym opiekunem dziecka wyrażam zgodę na udział dziecka w 
zajęciach organizowanych przez Board4All Anna Daab Herra (dalej Board For Kids). 

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 
organizowanych przez Board For Kids. 

Jednocześnie mam świadomość,́ że uczestnictwo w zajęciach nauki jazdy na deskorolce oraz surfingu 
wymaga ruchu i niesie za sobą ryzyko kontuzji. Trenerzy dokładają należytej staranności i ostrożności, 
jednak rozumiem, że ryzyko to nie może być ́wyeliminowane. Tym samym w przypadku zaistnienia wypadku, 
upoważniam organizatorów i pracowników firmy Board For Kids do udzielenia mojemu dziecku wymaganej 
pierwszej pomocy zgodnie z ich najlepszą oceną oraz do wezwania pomocy medycznej, jeśli w ich ocenie 
okaże się to konieczne. 

Przyjmuję do wiadomości, że Board For Kids nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne 
następstwa dla zdrowia dziecka wynikające z uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych zgodnie 
z wszelkimi zasadami sportowymi przez Board For Kids ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez dziecko 
w związku z udziałem w zajęciach. 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu przez dziecko, wynikające 
z nieprawidłowego korzystania, niezgodnego ze wskazówkami instruktorów. 
Wyrażam zgodę na przewiezienie i odwiezienie mojego dziecka samochodem firmy Board For Kids 
kierowanym przez pracownika Board For Kids do skateparku we Władysławowie, gdzie prowadzone są 
zajęcia nauki jazdy na deskorolce. 

Oświadczam, że moje dziecko umie / nie umie pływać i będzie / nie będzie korzystało z kamizelki ratunkowej 
podczas zajęć surfingu. 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na fotografowanie oraz nagrywanie video mojego dziecka oraz 
nieodpłatne wykorzystywanie tych materiałów i wizerunku dziecka w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych szkółki Board For Kids, w tym w szczególności na stronach internetowych i profilach portali 
społecznościowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Board4All Anna Daab Herra z siedzibą w Warszawie, ul. Przewodowa 
44c (04-874) zarejestrowaną w CEiDG o numerze NIP: 5222516161.  
Wasze dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji Waszych zleceń (w tym wykonywania 
umów), informowania o naszych produktach lub przesyłania informacji o naszej działalności. 
Pamiętajcie, że macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych, macie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych, macie prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dodatkowo możecie skorzystać z możliwości wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.  
W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących Wam praw, w tym w przypadku skorzystania z 
uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prosimy Was o kontakt kontakt@boardforkids.pl bądź drogą 
pisemną na adres kontaktowy Board4All wskazany powyżej.
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