_________________________
(data, miejsce)

Ja, ______________________________________________ (imię i nazwisko rodzica lub
prawnego

opiekuna),

wyrażam

zgodę

na

uczestnictwo

mojej

córki/mojego

syna

__________________________________________ (imię i nazwisko dziecka) w wydarzeniu
„Medalikon 2019 – Horror Show”, które odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia 2019 roku w IV
Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza mieszczącym się przy al. Najświętszej Maryi
Panny 56 w Częstochowie
Zaświadczam, że zarówno ja, jak i dziecko zapoznaliśmy się z regulaminem wydarzenia oraz,
że biorę za moje dziecko pełną odpowiedzialność w trakcie trwania wydarzenia. Ponadto
potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego
dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w wydarzeniu – zgodnie z art. 13 RODO.
Numer kontaktowy rodzica: ____________________________

_________________________________
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
UWAGA! Poniżej proszę dopisać wszelkie ewentualne uwagi dotyczące dziecka (np. przyjmowane
leki, przewlekłe choroby, alergie).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jeśli dziecko wymaga szczególnej uwagi (ma padaczkę, często mdleje itp.) prosimy o
zamalowanie prawego górnego rogu tego formularza na kolor czerwony).

Informacja
1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników wydarzenia jest organizator –
Stowarzyszenie Kultury, Sztuki i Fantastyki – „Południca” z siedzibą przy ul. Focha 19/21 w
Częstochowie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
2) Kontakt z administratorem
poludnica.rodo@gmail.com

możliwy

jest

za

pośrednictwem

adresu

e-mail:

3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
4) Organizator wydarzenia będzie zbierał od opiekunów uczestników: imię i nazwisko, oraz telefon
kontaktowy, a także dobrowolnie przekazane informacje o stanie zdrowia.
5) Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celu jego organizacji i sprawnego
przeprowadzenia.
6) Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z
zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) Sprostowania danych;
b) Usunięcia danych;
c) Ograniczenia przetwarzania danych;
d) Przenoszenia danych;
e) Wniesienia sprzeciwu;
f) Cofnięcia zgody w dowolnych momencie.
7) Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
8) Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą poddawane profilowaniu.
9) Dane uczestników wydarzenia nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
10) Dane uczestników wydarzenia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wymienionych celów, po czym zostaną one niezwłocznie usunięte (nie później niż 7 dni od
zakończenia wydarzenia).
11) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie
danych (odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną). Organizator wdrożył
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem
stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.

