.......................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)......................................................................., legitymujący(a) się
(Imię i Nazwisko opiekuna)

dowodem osobistym serii ......... o numerze ........... wydanym przez............................................
zamieszkały(a) pod adresem ..........................................................................................................
(ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

jako opiekun prawny...............................................................................................................................
(Imię i Nazwisko podopiecznego)

wyrażam zgodę na udział dziecka w Festiwalu Copernicon 2019, który odbędzie w Toruniu w
dniach 13-15 września 2019r.
Oświadczam również, iż są mi znane; regulamin, tematyka oraz program Festiwalu i w związku z
ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w
imprezie i niezwiązanych bezpośrednio z działaniami organizatorów nie podniosę żadnych
zarzutów i roszczeń wobec organizatorów i współuczestników.
W sprawach związanych z Moim podopiecznym proszę się kontaktować pod nr tel. ..........................

.........................................
(Podpis prawnego opiekuna)

Informujemy, że zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) dalej zwanych RODO, na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018r. Poz.1000), podając swoje dane i dane podopiecznej osoby w sposób automatyczny jest wyrażona zgoda na ich
przetwarzanie, a administratorem w/w danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki Thorn z siedzibą w Toruniu przy ul.
Św. Katarzyny 4 identyfikującym się nr REGON 341309650 zarejestowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000428487. Na podstawie
obowiązujących przepisów regulowanych ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U.1989r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami z dnia 23 kwietnia
2019r.(Dz.U. 2019 poz. 713) obwieszczonymi przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 kwietnia 2019r. - Prawo o
Stowarzyszeniach, Organizacja nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe pozyskane w związku z wyrażoną zgodą na
uczestnictwo osoby podopiecznej będą przetwarzane w następujących celach : realizacji rejestracji uczestnika, wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), niezbędnością wynikającą z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(art. 6 ust. 1 lit. F RODO).Osoba podająca swoje dane osobowe jak i dane dziecka ma prawo do: dostępu do ich treści, żądania sprostowania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. W celu modernizacji podanych danych osobowych, prosimy kontaktować się pisemnie na adres siedziby stowarzyszenia bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@copernicon.pl . Szczegółowe informacje na temat polityki przetwarzania danych osobowych w
związku z organizacją Festiwalu można znaleść pod adresem www.copernicon.pl/polityka-prywatnosci

