
ZGODA
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ DZIECKA NIEPEŁNOLETNIEGO W

Gryf Roundnet Cup 2023/01

Oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na udział syna/ córki w dniu _________________ 2023 r. w Szczecinie,  w wydarzeniu
Gryf Roundnet Cup 2023/01,

2. nie ma on/ona żadnych przeciwwskazań zdrowotnych ani lekarskich do wykonywania aktywności
fizycznej,

3. zostałem/łam powiadomiony/a, iż podczas wydarzenia będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa
lub filmowa wydarzenia w postaci zdjęć lub wideo wobec czego wyrażam zgodę na utrwalanie
wizerunku syna/córki podczas tego wydarzenia oraz (i) jego wielokrotnego wykorzystania i (ii)
rozpowszechniania dla nieograniczonego kręgu odbiorców w Internecie dla celów informacji i promocji
wydarzenia Gryf Roundnet Cup 2023/01 oraz Fundacji Kamienica1,

4. wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska syn/córki w Internecie w celu powiadomienia o
udziale w wydarzeniu lub poinformowaniu o uzyskanym wyniku w rozgrywkach,

5. oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem wydarzenia Gryf Roundnet Cup 2023/01.

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY: 

Imię i nazwisko dziecka: ______________________________________________________

Imię, nazwisko przedstawiciela ustawowego: _____________________________________

Telefon kontaktowy: ________________________________________________________

Data: _______________                                     Podpis: _______________

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia (dane
kontaktowe: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS: 0000377928, email: kontakt@kamienica1.pl). Dane są przetwarzane przez Fundację Kamienica 1 w
celu udziału dziecka w wydarzeniu, udzielenia zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz imienia i nazwiska w związku z udziałem w wydarzeniu i
informowaniu o jego przebiegu - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj., na podstawie wyrażonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Okres przetwarzania danych osobowych będzie
uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. Ma
Pan/Pani prawo do skierowania do nas żądania dostępu do swoich danych osobowych i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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