Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w HINAMATSURI BY NAMICON
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
..............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w konwencie HINAMATSURI BY NAMICON, który odbywa się w dniach 9-10.03.2019 we Wrocławiu, przy
ulicy Przelot 7.
• Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez moje dziecko, tak
materialne jak i wobec innych uczestników Konwentu.
• Wyrażam zgodę na nocowanie mojego dziecka na miejscu wydarzenia.
• Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konwentu i zaręczam, że moje dziecko będzie go
przestrzegało.
• Zobowiązuję się, do natychmiastowego odebrania mojego dziecka po godzinie 22.00 w wypadku
złamania regulaminu przez moje dziecko i decyzji organizatorów o usunięciu dziecka z imprezy.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka znajdujących się w tym
dokumencie, w nagłych przypadkach wymagających kontaktu z niżej podpisanym opiekunem
prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. nr
101, poz. 926 ze zm.)
Dane kontaktowe do rodziców, opiekunów prawnych:
…………………………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………………………..
numer telefonu
…………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO):
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Legnicka 65,
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu niezbędnym do prowadzenia danych zajęć na podstawie art. 6 ust 1 pkt b
RODO,
3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,
chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Fundację NAMI
5) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
6) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
Administrator danych osobowych - Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65,

…………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego
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