OŚWIADCZENIE
dotyczące zaakceptowania postanowień Regulaminu uczestnictwa w spotkaniach z cyklu
„MUZYCZNE RACZKOWANIE” oraz „FILHARMONIA JUNIORA”
organizowanych przez Filharmonię Gorzowską
Dane uczestnika / dziecka:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………
Wiek dziecka……………..………………………………………………………….……
Dane rodzica / opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………….…
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………….

Ja, ........................................................................................................, rodzic/opiekun prawny
................................................................................................................... (imię i nazwisko
dziecka) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spotkaniach
cyklu MUZYCZNE RACZKOWANIE / FILHARMONIA JUNIORA*, którego
organizatorem i realizatorem jest Filharmonia Gorzowska.
Oświadczam, że zgoda na uczestnictwo mojej córki/ mojego syna w spotkaniach wybranego
przeze mnie cyklu zajęć, obejmuje nieodpłatną zgodę na nagranie mojej córki/ mojego syna w
każdym momencie jej/jego aktywności artystycznej oraz utrwalenie wizerunku mojej
córki/mojego syna, jak również wykonanie dokumentacji fotograficznej związanej z jej/jego
uczestnictwem w spotkaniach, a także nieodpłatne wykorzystanie tego nagrania, wizerunku i
dokumentacji fotograficznej w zakresie określonym w Regulaminie uczestnictwa w
spotkaniach z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” oraz „Filharmonia Juniora” podczas realizacji
całego cyklu oraz po jego zakończeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego
dziecka zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji cyklu w
sezonie 2018/2019, wskazanego przeze mnie powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych w celach sprzedażowych, marketingowych i promocyjnych
(Dz.U. z 2018r. poz. 1000). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o
przysługującym mi prawie wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z w/w Regulaminem, rozumiem warunki uczestnictwa w
nim, akceptuję go oraz potwierdzam, że moja córka/mój syn spełnia wymagania określone w
Regulaminie przez Organizatora.
Data

Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna

………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

**opcjonalnie

………………….…………………………

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem danych osobowych uczestnika spotkań jest Centrum Edukacji
Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod@filharmoniagorzowska.pl.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
spotkaniach. Uczestnik spotkań zgłaszając w nich swój udział wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających
z przeprowadzenia spotkań, a także na warunki przedstawione w Regulaminie spotkań.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika spotkań jest niezbędność
tego przetwarzania do ich przeprowadzenia.
5. Uczestnikowi spotkań przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych
szczególną sytuacją uczestnika warsztatów. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Uczestnikowi spotkań przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik spotkań uzna, że przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

