OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jako rodzic /prawny opiekun* małoletniej/go:
Imię: ……………………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………………
Data urodzenia:…………………………………………………………
zwanej/go dalej „Małoletnim”, wyrażam zgodę na jej/go udział w imprezie ……………………………. w dniu
…………………………….., odbywającej się w …..………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż Organizator w/w imprezy nie zapewnia opieki osób
dorosłych dla małoletnich uczestników i w/w Małoletni będzie przebywał na terenie tej imprezy na
moją wyłączną odpowiedzialność. Wiem także i akceptuję, iż bodźce świetlne i dźwiękowe, na które
eksponowany jest uczestnik imprezy są znacząco wyższe od spotykanych w codziennym życiu i mogą
wywołać niekorzystną reakcję organizmu Małoletniego (np. objawy migreny). Ponadto oświadczam, że
zapoznałam/em się z Regulaminem Imprezy i akceptuję go w imieniu Małoletniego. Zapoznałam/em
się także z informacją o przetwarzaniu moich i Małoletniego danych osobowych w celu odebrania i
zarchiwizowania niniejszej zgody.

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*:
Imię: ………………………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………………
Dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport):………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………

………………………………
data i podpis opiekuna

*Niepotrzebne skreślić
** UWAGA: Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wziąć udział w koncercie tylko pod opieką
osoby dorosłej. Jednocześnie informujemy, że każdy bilet umożliwia wstęp na teren wydarzenia jednej
osobie – bilet dziecka nie jest upoważnieniem wstępu dla opiekuna.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest agencja koncertowa Good Taste Production z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziewińska 59, 60-178 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: bilety@goodtaste.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe osoby Małoletniej będą przetwarzane w celu kontaktu z Rodzicem/Opiekunem Prawnym jeżeli zajdzie takowa potrzeba,
w przypadku niebezpieczeństwa lub wypadku jakiego mogłaby doznać osoba Małoletnia lub w przypadku złamania przez Małoletniego zasad bezpieczeństwa lub
obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe osoby Małoletniej mogą lub zostaną przekazane właściwemu organowi w przypadku, gdy zajdzie konieczność ustalenia
tożsamości osób przebywających na terenie Imprezy w konkretnym terminie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia wydarzenia.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
•dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
•dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
•osoby te kwestionują prawidłowość danych
•przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
•Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do umożliwienia Pani/Panu wejścia na teren Imprezy. Odmowa podania danych będzie
skutkowała odmową wstępu na teren Imprezy.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

