ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPREZIE ORAZ
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

............................................................
/imię i nazwisko rodzica /opiekuna/
............................................................................................................................................
/adres/
...............................................
/telefon/
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział dziecka ...............................................................................
w Warsztatach pakowania prezentów PJATK w dniu 17 listopada 2018 roku.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby dziecko uczestniczyło w ww.
wydarzeniu.
Zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca
imprezy.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi imprezy
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

…………….....................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dziecka
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka, w tym wizerunku mojego dziecka:

……………………………………………………….…………………………………………
(Imię i nazwisko, data urodzenia dziecka - uczestnika warsztatów)

przez Polsko – Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK) w celu
udziału mojego dziecka w warsztatach japońskiej sztuki pakowania prezentów.
1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Polsko – Japońska
Akademia Technik Komputerowych.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, data urodzenia, wizerunek
dziecka, adres zamieszkania, telefon, adres email.
3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest
dobrowolne.
4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka dotyczy możliwości umieszczania zdjęć z warsztatów
na stronach internetowych PJATK oraz profilach społecznościowych w celach informacji i promocji.

5. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest
warunkiem uczestnictwa w warsztatach.
6. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka należy kontaktować się
z Administratorem.
7. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom
umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
8. Dane będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu warsztatów i następnie
zostaną usunięte.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PJATK danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną
danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo, w dowolnym momencie, wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia drogą pisemną na adres Administratora.

…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

