
Zgoda rodzica/opiekuna/-ki prawnego/-ej

Wyrażam zgodę na uczestnictwo_______________________________________________
(imię i nazwisko dziecka) w naborze na członków Jury Młodych 14. edycji Short Waves
Festival.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem (dostępnym w siedzibie Organizatora
lub na stronie www.shortwaves.pl).

Przyjmuję do wiadomości, że członkowie Jury Młodych będą uczestniczyli w pokazach
konkursowych, obradach jury oraz na gali rozdania nagród w dniach 14-19.06.2022r. w
godzinach 11.00 - 22.00 na terenie Kina Pałacowego oraz Kina Muza w Poznaniu.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka
oraz na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych.

Imię i nazwisko rodzica opiekuna:___________________________________
Numer dowodu osobistego:___________________________________
Numer kontaktowy:___________________________________
Data urodzenia dziecka:___________________________________

______________________________
(podpis rodzica/opiekuna/-ki prawnego/-ej)

Informacje RODO:
Podpisując niniejszy dokument, 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- (zwanym 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: przez Organizatora naboru do Jury Młodych 14. edycji Short
Waves Festival, którym jest Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej
1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000173312, NIP: 9721075346, REGON:
634517904

http://www.shortwaves.pl


w celu naboru do Jury Młodych 14. edycji Short Waves Festival, w którym będzie dziecko uczestniczyło oraz
ewentualnego udostępnienia przedmiotowych danych uprawnionym z mocy prawa podmiotom w tym w celach
kontrolnych.
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko dziecka, rodzica/opiekuna prawnego,
datę urodzenia dziecka, numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego, numer kontaktowy
rodzica/opiekuna prawnego.
2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest dobrowolne
3. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest warunkiem
uczestnictwa w naborze do Jury Młodych 14. edycji Short Waves Festival
4. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Fundacja Edukacji Kulturalnej
Ad Arte z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem
KRS: 0000173312, NIP: 9721075346, REGON: 634517904
5. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka proszę kontaktować się z
Administratorem
6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane uprawnionym z mocy prawa
podmiotom w tym w celach kontrolnych
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 5 lat po zakończeniu wypoczynku i następnie usunięte
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody
na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz dziecka
12. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych
oraz dziecka przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


