…………………………………………
miejscowość, data
Zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) na uczestnictwo dziecka w Akademii
Programowania Pixblocks
…...........................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
…...........................................................
adres
…............................................................
telefon kontaktowy rodzica/opiekuna
………………………………………………….
adres e-mail rodzica/opiekuna
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Oświadczenie

2

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Akademii Programowania Pixblocks i
akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy oraz realizację na rzecz mojego dziecka:
..............................................................................................
[imię i nazwisko, wiek, miejscowość]
Usługi na warunkach opisanych w Regulaminie.
Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności terminowego uiszczenia zapłaty za
Usługę, dbania o uczestnictwo dziecka w Zajęciach oraz niezwłocznego informowania Usługodawcy
o niemożliwości uczestnictwa dziecka w Zajęciach jak również możliwym spóźnieniu dziecka na
Zajęcia.
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka będzie
przetwarzać Pixblocks sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Gromadzka 12), adres e-mail:
kontakt@pixblocks.com Dane będą przetwarzane m.in. w celu zawarcia i wykonania Umowy. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Wszelkie informacje o
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przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności .
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[ ] Chcę korzystać z Usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy.
TAK, wyrażam zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi i jak najszybsze jej
wykonanie. Przyjmuję do wiadomości, że w związku z niniejszą zgodą tracę prawo do odstąpienia od
Umowy, ale dzięki temu Usługa zostanie wykonana szybciej. Brak zgody oznacza, że początek
realizacji Usługi nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
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[ ] Chcę skorzystać ze specjalnych promocji.
TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach na podany przeze mnie
adres e-mail. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność przetwarzania sprzed jej wycofania.
.............................................
data i własnoręczny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla rodzica/opiekuna prawnego zapisującego dziecko do Akademii

Programowania Pixblocks, które ukończyło 13 lat i nie ukończyło 18 lat. Złożenie zamówienia na rzecz dziecka, które nie
ukończyło 13 lat, realizowane jest bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego na stronie Akademii.
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Pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.pixblocks.com/akademiaw Zakładce Regulamin.
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Pełna treść Polityki Prywatności dostępna jest pod adresem: http://pixblocks.comw Zakładce Polityka Prywatności.
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Wyrażenie zgody wymaga wpisania „X” i parafki.
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Wyrażenie zgody wymaga wpisania „X” i parafki.
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