Warszawa, …………………...……….…………….

FORMULARZ REJESTRACYJNY KARTY MALUCHA W SALE ZABAW FIKOŁKI SP. Z O.O
Dane Rodzica rejestrującego Kartę Malucha FIKOŁKI

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Dane Dziecka zgłoszonego do Klubu Malucha FIKOŁKI

Imię i nazwisko
Dziecka
Data urodzenia
Rodzic oświadcza, że:
1)
2)
3)

4)

5)

jestem Opiekunem Prawnym ww. Dziecka.
zapoznałem się z Regulaminem Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. i zobowiązuję się do przestrzegania go podczas pobytu
na terenie Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o.
rozumiem i akceptuję fakt, że bez względu na stworzony system bezpieczeństwa to ostatecznie indywidualne
działania i interakcje tych działań decydują o bezpieczeństwie osobistym i bezpieczeństwie osób trzecich. Mam pełną
świadomość, że zrozumienie i respektowanie zasad bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla
bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób przebywających w FIKOŁKI,
zostałem poinformowany, że:
a) Administratorem Danych Osobowych jest Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.7/2, 02-972
Warszawa NIP 9512359453, e-mail: iodo@fikolki.pl;
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu: adres
pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.7/2, 02-952
Warszawa, adres e-mail: iodo@fikolki.pl;
c) dane osobowe Rodzica i jego Dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez administratora – marketing bezpośredni produktów i usług własnych;
dane osobowe Dziecka niezbędne są do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi w czasie wykonywania usługi
oraz corocznego przesyłania życzeń wraz z informacją o dostępności usług;
d) dane nie są profilowane;
e) przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail Rodzica, imię oraz
nazwisko, data urodzenia Dziecka.
f) dane zostały podane dobrowolnie, ich podanie jest warunkiem otrzymania Karty Malucha – brak ich podania
może skutkować niemożliwością wydania karty;
g) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty obsługujące elektroniczne przetwarzanie danych, prawne, z
którymi Administrator ma podpisane odpowiednie umowy o powierzeniu przetwarzania danych;
h) zamawiający ma prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Żądania w zakresie
przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: iodo@fikolki.pl;
i) zamawiający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
j) do zabezpieczenia danych osobowych stosuje się właściwe zabezpieczenia;
k) kopię danych można uzyskać pisząc na adres iodo@fikolki.pl.
zostałem poinformowany, że w celach bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany wizyjnie, a zapis monitoringu
przechowywany jest przez 14 dni. Okres przechowywania może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach.

………………………………………………
Podpis Rodzica
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REGULAMIN PROMOCJI „KARTA MALUCHA”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji Karta Malucha jest spółka Sale Zabaw Fikołki Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2),
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000435717, o numerze REGON 146274187, o numerze NIP
9512359453, (zwana dalej “FIKOŁKI”).
2. Karta Malucha wydawana jest w Recepcji FIKOŁKI na podstawie wypełnionego przez Rodzica
formularza rejestracyjnego, właścicielem wydanej karty są FIKOŁKI.
§2 Zasady rejestracji
1. Kartę Malucha otrzymuje Rodzic Dziecka w przedziale wiekowym 0-36 miesiące. Karta Malucha
jest ważna od daty wydania do ukończenia przez Dziecko 36 miesięcy.
2. Kartę Malucha otrzymuje Rodzic po
a. uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i podaniu danych: imię i nazwisko, data
urodzenia Dziecka oraz imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu Rodzica.
b. wniesieniu jednorazowej opłaty za wyrobienie Karty Malucha w Recepcji FIKOŁKI w
wysokości 9,99 PLN.
§3 Zasady promocji
1. Karta Malucha uprawnia do bezpłatnej zabawy Dziecka w przedziale wiekowym od 0 do 24
miesięcy na terenie FIKOŁKI.
a. Dziecko (0 – 24 miesięcy) otrzymuje bezpłatny bilet wstępu po okazaniu Karty Malucha w
Recepcji FIKOŁKI.
2. Karta Malucha uprawnia do bezpłatnej zabawy Dziecka w przedziale wiekowym od 24 do 36
miesięcy, pod warunkiem wizyty w FIKOŁKI w danym dniu ze starszym Dzieckiem w przedziale
wiekowym od 3 do 11 lat i zakupie biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
a. Dziecko (24-36 miesięcy) otrzymuje bezpłatny bilet wstępu, jeżeli Rodzic zgłosi jego
obecność w FIKOŁKI w czasie zakupu biletu dla starszego Dziecka.
b. Dziecko (24-36 miesięcy) otrzymuje bezpłatny bilet wstępu po okazaniu Karty Malucha w
Recepcji FIKOŁKI.
§4 Postanowienia końcowe
1. Promocja Karta Malucha nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi w FIKOŁKI.
2. Zagubienie Karty Malucha należy zgłosić w dowolnym oddziale Recepcji FIKOŁKI. Wydanie
duplikatu Karty Malucha wiążę się z wniesieniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 PLN.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2022 i obowiązuje do odwołania.
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