PISEMNA ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO UCZESTNIKA IMPREZY POWYŻEJ 16 LAT

Ja, niżej podpisany/a*:
Imię: .................................................................................
Nazwisko: ...........................................................................
Dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport*):...........................
Adres zamieszkania: ...............................................................
Numer telefonu kontaktowego: ...................................................
wyrażam zgodę na uczestnictwo małoletniego uczestnika imprezy:
Imię: ..............................................................................
Nazwisko: ........................................................................
Data urodzenia:..................................................................

w festiwalu DOPE FEST RZESZÓW w dniu/dniach* 17-18* czerwca 2022, odbywającego
się na skwerze Centrum handlowo - usługowego Millenium Hall oraz oświadczam, że jestem
rodzicem/prawnym opiekunem* małoletniego i będzie przebywał na jego terenie na
wyłączną moją odpowiedzialność.
Oświadczam, że znana jest mi informacja, że osoby przebywające na terenie imprezy mogą
być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować
uszkodzenie słuchu. Oświadczam również, że przejmuję pełną odpowiedzialność za dziecko
podczas jego uczestnictwa w festiwalu, a także za jego przybycie na miejsce wydarzenia
oraz powrót z imprezy.

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO**
informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego
jest DOPE KAMILA CIESZYŃSKA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego 50D/3
35-311 Rzeszów (dalej: my).
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu
uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w imprezie której dotyczy zgoda na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych).

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego
dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze
usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w
szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
organizatorom.
4. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też
zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
5. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w
imprezie, której dotyczy ta zgoda.

.................................
Miejscowość, data

................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

*Niepotrzebne skreślić
**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.

