
OŚWIADCZENIE 

Mnie ............................................................……………. jako prawnemu opiekunowi 

(Nazwisko i imię uprawnionego do opiekowania się) 

niepełnoletniego .................................……………… wiadomo, że firma EST oraz jej 

(Nazwisko i imię dziecka) 

pracownicy,  w  trakcie  całej  podróży  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  dziecko  

i  wszystkie  okoliczności  związane  z  przewożonym  dzieckiem.  O  w/w  wyłączeniu  odpowiedzialności

zostałem poinformowany i jestem z tym zgodny. 

Telefon opiekuna ................................ 

Telefon osoby odbierającej dziecko .............................. 

.......................................... 

(Data i podpis opiekuna) 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest:  „EST”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 1, 80-895 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000199797,

posiadająca NIP 6040021566, REGON 192995436, tel.: + 48 583014552, e-mail: estgdansk@wp.pl

2. Podstawą  prawną  przetwarzania  Twoich  danych  jest  realizacja  umowy  pomiędzy  Tobą  a  Administratorem,  

dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych

działań przed zawarciem Umowy. 

4. Podanie danych  osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  ale  ich  niepodanie  spowoduje,  że zawarcie  i  realizacja  Umowy będą

niemożliwe. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez

czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

6. Administrator  przekaże  Twoje  dane  odbiorcom,  z  którymi  zawarł  stosowne  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych, wyłącznie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia

przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym

decyzji będących wynikiem profilowania.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EST Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 1, numer KRS 0000199797, w celu realizacji usługi przewozu.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.



Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed

jej wycofaniem.

................................................ ..................................................... 

Miejscowość data i podpis opiekuna


