
ZGODA
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA

NA UDZIAŁ W WYDARZENIU
Odlotowe XII Urodziny Fundacji Kamienica 1

Dron Arena 2023 – Whoop Of Poland – wyścigi mikro dronów

(konieczna do przedłożenia aby dziecko mogło wziąć udział w wyścigach)

Oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na udział dziecka w wydarzeniu Dron Arena 2023 – Whoop Of Poland –
wyścigi mikro dronów,

2) zostałem/łam powiadomiony/a, iż podczas wydarzenia będzie wykonywana dokumentacja
zdjęciowa lub filmowa wydarzenia a korzystanie z atrakcji przez syna/córkę jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie jego/jej wizerunku podczas korzystania z
atrakcji w postaci zdjęć i wideo oraz (i) jego wielokrotnego wykorzystania (ii)
rozpowszechniania dla nieograniczonego kręgu odbiorców w Internecie dla celów informacji i
promocji wydarzenia oraz Fundacji Kamienica 1. Jeśli nie wyraża Pan zgody na utrwalanie
wizerunku syna/córki należy w sposób wyraźny dużymi literami oznaczyć to w ramce poniżej
oraz powiadomić obsługę wydarzenie. Informujemy jednak, iż zezwolenia na
rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga gdy osoba lub osoby stanowią jedynie szczegół
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

3) oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem wydarzenia  i go akceptuję.

Czytelny podpis korzystającego (imię, nazwisko)

Imię i nazwisko dziecka: ___________________________________

Imię, nazwisko przedstawiciela ustawowego: _________________________

Data: _______________                                     Podpis: _______________

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji

zdrowia (al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS: 0000377928, email: kontakt@kamienica1.pl). Dane są przetwarzane w celu

wykazania wyrażenia zgody na korzystanie przez dziecko z atrakcji sportowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres 3 lat od

dnia zakończenia wydarzenia. Ma Pan/Pani prawo do skierowania do nas żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, ma Pani

również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

mailto:kontakt@kamienica1.pl

