Fundacja ,,Independent”
ul. Alfonsa Górnika 3/5
40-133 Katowice
KRS: 0000299949

_____________________________________________________________________
(imię i nazwisko rodzica / osoby zobowiązanej do opieki)

_____________________________________________________________________
(dokładny adres i PESEL rodzica / osoby zobowiązanej do opieki)

_____________________________________________________________________
(telefon kontaktowy pod którym będę dostępny dla Organizatora)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE OSOBY DO 15 ROKU ŻYCIA
Będąc osobą uprawnioną do opieki nad

____________________________________________________________________________________:
(imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia osoby małoletniej)
1. wyrażam zgodę na jej pobyt na terenie imprezy OFF Festival Katowice 2020 i terenie festiwalowego
pola namiotowego oraz oświadczam, że przez cały czas jej pobytu w tych miejscach ponoszę za nią
pełną odpowiedzialność, w tym za szkody przez nią wyrządzone,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osoby
małoletniej, nad którą sprawuję władze rodzicielską lub opiekę, w celu jej udziału w imprezie OFF
Festival Katowice 2020 , a także potwierdzam otrzymanie informacji o zasadach przetwarzania
danych,
3. oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu Imprezy Masowej - OFF Festival Katowice 2020 oraz
treść Regulaminu Pola Namiotowego,

_______________________________
(data i czytelny podpis)
*) niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem podanych w niniejszym oświadczeniu danych osobowych jest Fundacja Independent
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice, zwana dalej
„Administratorem”. Możecie się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem listu
poleconego wysłanego na powyższy adres korespondencyjny.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany
przez Administratora polegający na zapewnieniu udziału małoletniego w Imprezie pod opieką osoby
uprawnionej, zgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej - OFF Festival Katowice 2020, Regulaminem
Pola Namiotowego, a także obowiązującym prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest także niezbędność danych do wykonania umowy sprzedaży biletów.
3. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom je
przetwarzającym na zlecenie Administratora, w tym osobom dokonującym sprawdzenia uprawnienia
do udziału w imprezie.
4. Dane osobowe przechowywane są prze okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia wynikające ze
złożenia niniejszego oświadczenia lub zawartej umowy, tj. do upływu okresu przedawnienia takich
roszczeń.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania
przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem wyrażenia przez Administratora zgody na
udział osoby małoletniej w imprezie OFF Festival Katowice 2020. Brak podania danych uniemożliwia
udział osoby małoletniej w imprezie OFF Festival Katowice 2020.
8. Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych.
9. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO OPIEKI
Zapoznałem się ze wskazanym wyżej obowiązkiem informacyjnym Organizatora i go akceptuję.

_______________________________
(data i czytelny podpis)

