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Oświadczam, że jako rodzic / opiekun prawny zapoznałem się z Regulaminem Parku Linowego Barbarka*, 
w pełni go akceptuję i wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji Parku Linowego Barbarka 
przez:
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* regulamin dostępny na www.parklinowy.com / mail: park@parklinowy.com / tel.: 727 645 380
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Administratorem Twoich danych jest Park Linowy Barbarka (ul. Przysiecka 13, Toruń) prowadzony przez firmę: Trójkoła-
macze Chrapkowski Marcin, ul. Tadeusza Kościuszki 41/47, Toruń. // tel.: 727 645 380, mail: kontakt@parklinowy.com
Twoje dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi - skorzystania z atrakcji Parku Linowego 
Barbarka. Niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością wykonania usługi przez Park Linowy. Twoje dane przecho-
wywane są nie dłużej niż 6 miesięcy (w praktyce jest to zazwyczaj maksymalnie 7 dni). Dane nie mogą zostać zniszczo-
ne, kiedy istnieją uzasadnione prawnie powody do ich zachowania. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmio-
tom. Masz prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Wszystkie informacje dotyczące polityki prywatności w 
Parku Linowym Barbarka dostępne są w zakładce Informacje o polityce prywatności na stronie www.parklinowy.com
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