
DRUK  WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY DZIECKA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DZIECKA W FESTIWALU PIOSENKI LUDOWEJ

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 
……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………… wiek dziecka …………..

Wskazanie formy komunikowania się z rodzicem/opiekunem prawnym* (np. adres e-mail, fb, nr tel.):

………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM 
FESTIWALU PIOSENKI LUDOWEJ

ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
WYDANA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* DZIECKA 

ZGŁASZANEGO DO UDZIAŁU W WW. FESTIWALU

Oświadczam że: zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem Festiwalu Piosenki Ludowej                
i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

Oświadczam, że powyższe dane  zostały podane przeze mnie dobrowolnie. 
Wyrażam zgodę na  gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych moich              

i mojego dziecka: imienia  i nazwiska, wizerunku dziecka, wieku dziecka oraz numeru/ nazwy wskazanego 
kanału komunikowania się w związku z udziałem mojego  dziecka  w  ww. Festiwalu. 

Powyższa zgoda wiąże się z możliwością upublicznienia danych mojego dziecka, tj. imienia               
i nazwiska, wieku oraz wizerunku  w informacjach dotyczących organizacji ww. Festiwalu poprzez 
umieszczenie ich na liście uczestników Festiwalu,  w informacjach dotyczących przebiegu                               
i rozstrzygnięcia Festiwalu oraz w kronikach z działalności Organizatora Festiwalu: Stowarzyszenia 
Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie.

Pozostałe dane, tj. moje imię i nazwisko oraz numer/nazwa kanału komunikowania się mogą być 
gromadzone i przetwarzane przez Organizatora Festiwalu wyłącznie w celu kontaktowania się ze mną            
w sprawach dotyczących ww. Festiwalu.
Powyższa zgoda wydana jest na czas nieokreślony.

Zostałam poinformowana/zostałem poinformowany*, że:
- dane moje i mojego dziecka nie będą  przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych, 
- że w każdej chwili przed i po Festiwalu mam prawo do udostepnienia mi przez administratora  

informacji o moich danych osobowych oraz prawo do poprawienia lub wycofania ww. zgody na 
gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych  moich  i mojego dziecka. Skorzystanie      
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu zgody,

-  administratorem ww. danych osobowych moich i mojego dziecka jest Organizator Festiwalu: 
Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna, Os. Włókniarzy, 58-260 Bielawa

- w sprawach związanych z ochroną danych moich i mojego dziecka mogę kontaktować się                
z członkiem Zarządu Stowarzyszenia odpowiedzialnym za ochronę danych, e mail: 
ssak.ochronadanych@gmail.com.

- przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Komisja Rewizyjna.

…………………………………    ……………………………………………………………………..
              (miejsce i data)                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

*niepotrzebne skreśli

mailto:ssak.ochronadanych@gmail.com

