
Łódź 27.02.2019

ZGODA 
RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ W KONCERCIE „Artyści przeciw nienawiści”

Ja  niżej podpisany/a  
…..................................................................................................................(imię i nazwisko), 
……………………………………………………………………….. (numer PESEL) a jeżeli nie został on nadany, legitymujący się
dokumentem tożsamości ……………………………………………………………………(rodzaj, seria, numer), nr telefonu 
kontaktowy: ………………………………………………………………………(dotyczy zwłaszcza rodziców z dziećmi do lat 13) 
jako rodzic/opiekun prawny:…................................................................................................. (imię i nazwisko) 
oświadczam, iż jest on/ona osobą małoletnią, która nie ukończyła 13 roku życia oraz że wyrażam zgodę na 
jego/jej uczestnictwo w Koncercie trasy koncertowej „Artyści przeciw nienawiści” w dniu 27.02.2019 o godz.
19 w Obiekcie Atlas Arena Łódź ul. Bandurskiego 5 oraz że ponoszę pełną odpowiedzialność za ww. osobę 
małoletnią podczas trwania Koncertu, mając przy tym świadomość, że Organizator Koncertu MUSIC 
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. nie zapewnia dodatkowej opieki 
osobom małoletnim. Koncert jest imprezą masową w rozumieniu Art. 3 pkt.1) ani Art. 3 pkt.2) lit. b) Ustawy 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1870 z późn. zm.).

Oświadczam także, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Obiektu, Regulaminem Koncertu, w tym
z zasadami wstępu na teren Obiektu osób małoletnich oraz Informacją o przetwarzaniu danych osobowych
zamieszczoną  pod  niniejszym  Oświadczeniem.  Potwierdzam  ponadto,  że  przyjmuję  do  wiadomości,  iż
bodźce dźwiękowe i świetlne, którym uczestnik może zostać poddany podczas Koncertu są znacząco wyższe
od  tych  spotykanych  w  życiu  codziennym  i  mogą  skutkować  niekorzystną  reakcją  organizmu  osoby
małoletniej (w tym bólami głowy). Oświadczam, że nie ma przeciwskazań lekarskich, aby osoba małoletnia
uczestniczyła w Koncercie oraz wyrażam zgodę na jej hospitalizację w razie ewentualnego zagrożenia życia
lub zdrowia.

Równocześnie  potwierdzam,  że  jestem  świadomy/świadoma  odpowiedzialności  karnej  za  podanie
nieprawdziwych  danych  jak  również  za  podrobienie  lub  przerobienie  dokumentu  potwierdzającego
tożsamość lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego. 

……………………………………………………….

Data i czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
MUSIC  COMPANY  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SP.K. z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.
Mierosławskiego 11a, 01-527 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000570929, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP: 524-
27-83-505; o numerze REGON: 362281837.
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Administrator  przetwarza  Pani/Pana dane  osobowe oraz  dane  osoby małoletniej  wyłącznie  w celu  poświadczenia
tożsamości i umożliwienia osobie małoletniej udziału w Koncercie oraz w celu realizacji obowiązków wynikających ze
złożonego oświadczenia w sprawie udziału małoletniego w Koncercie.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?



Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 pkt c/ oraz d/ i f/ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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 
„RODO”).

Komu Administrator będzie ujawniał Pani/Pana dane osobowe?
Administrator może ujawniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: instytucjom publiczno-
prawnym  powołanym  do  wykonania  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze,  organom  państwowym,
personelowi świadczącemu usługi ochrony osób i  imienia podczas Koncertu na terenie Obiektu,  ubezpieczycielowi
Koncertu  i/lub  Obiektu,  personelowi  Administratora,  kancelariom  prawnym  świadczącym  na  rzecz  Administratora
usługi  prawne (pomoc  prawną),  podmiotom  świadczącym  na  rzecz  Administratora  usługi  związane  ze  wsparciem
informatycznym i programistycznym. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy. 
Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. 
Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować?
Tak.  Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania.  Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Dostęp do danych jest możliwy:
1. drogą e-mail na adres: msokolowski@musiccompany.pl 
2. bezpośrednio w siedzibie Administratora.
W  przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  Pani/Pana  zgody  wycofanie  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
wycofaniem.
Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Czy  podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  umownym  bądź  ustawowym?  Czy  jestem
zobowiązana\zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez Panią\Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wymogiem umownym wynikającym z Regulaminu Obiektu i Regulaminu
Koncertu?. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział małoletniego w Koncercie. 
W jakiej formie będą przetwarzane Pani/Pana dane?
Dane   osobowe   będą   przetwarzane   w   formie   elektronicznej  w systemach informatycznych oraz w formie
papierowej. W  związku  z  funkcjonowaniem  systemów  teleinformatycznych  u  Administratora  niektóre  Pani  dane
przetwarzane przez Administratora są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą
profilowane.

Podpis        

UWAGA! 

Zgodę proszę wydrukować, uzupełnić, podpisać, zabrać ze sobą w razie kontroli 

Proszę dopilnować aby dzieci do lat 13 miały także kopie przy sobie, w razie rozdzielenia się z rodzicami.

   


