Zgoda dla uczestnika niepełnoletniego
ZGODA NA UDZIAŁ ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
…………………………………………
imię i nazwisko dziecka
1.

2.
3.

Oświadczam, że znam i akceptuję zapisy regulaminu Parady oraz konkursu na najładniejsze przebranie w ramach
„Skarbnikowych Godów 2022” organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w wydarzeniu Parada oraz konkurs na
najładniejsze przebranie w ramach „Skarbnikowych Godów 2022”
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imię,
nazwisko, wiek oraz wizerunek w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, obsługi uczestników wydarzenia oraz
zapewnienia prawidłowej organizacji wydarzenia, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z wydarzeniem, jak
również jej archiwizacji oraz promocji wydarzenia i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą.
*niepotrzebne skreślić

Powyższe zgody są dobrowolne i w każdej chwili mogą zostać odwołane w formie pisemnej. Odwołanie zgody nie
wpływa na legalność przetwarzania do momentu odwołania.

………………………
data, miejscowość

……………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a,
reprezentowany przez Panią Dyrektor: Katarzynę Flak, tel. 32 278 08 02, strona internetowa: www.mok.art.pl,
e-mail: kontakt@mok.art.pl, REGON: 277455042, NIP: 648 23 69 154
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać
informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
a) przesyłając wiadomość na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
b) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody
na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, obsługi uczestników wydarzenia oraz zapewnienia
prawidłowej organizacji wydarzenia, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z wydarzeniem, jak również jej
archiwizacji oraz promocji wydarzenia i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na
Państwa rzecz usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe uczestnictwo w imprezie.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych,
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
*RODO – Rozporządzenie 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)

………………………
data, miejscowość

……………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

