
OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA WYDARZENIA 

„KONCERT NICK CAVE & THE BAD SEEDS” W WIEKU 0 -16 LAT 
 
 

Do:  Alter Art Festival sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Organizator Wydarzenia 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem* małoletniego: 
 
Imię i nazwisko: .................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania: .............................................................................................. 
 
I oświadczam jednocześnie, że: 
 

1. Wyrażam zgodę na udział małoletniego w Wydarzeniu; 
 

2. Małoletni Uczestnik Wydarzenia będzie pozostawał pod moją opieką w całym czasie 
przebywania na Terenie Wydarzenia na moją wyłączną odpowiedzialność. 

 
Oświadczam jednocześnie, że znana mi jest treść Regulaminu Wydarzenia. Mam świadomość, że osoby 
przebywające na Terenie Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków 
mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz, że podczas Wydarzenia będą używane światła 
stroboskopowe. 
 
Imię i nazwisko:..................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania:.............................................................................................. 
 
Numer telefonu kontaktowego:............................................................................ 

 
Administratorem podanych w niniejszym oświadczeniu danych osobowych jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. 
Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres 
Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@alterart.pl Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. 
Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych w celu potwierdzenia udziału 
małoletniego w Wydarzeniu zgodnie z Regulaminem Wydarzenia i obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być 
przekazywane wyłącznie podmiotom je przetwarzającym na zlecenie Administratora. Dane osobowe przechowywane są przez 

okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia wynikające ze złożenia niniejszego oświadczenia, tj. do upływu okresu 
przedawnienia takich roszczeń. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia 
tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie powyższych danych osobowych jest 
warunkiem wyrażenia przez Administratora zgody na udział małoletniego w Wydarzeniu. Brak podania danych uniemożliwia 
udział małoletniego w Wydarzeniu.  
 
Możesz też w dowolnym momencie wnieść uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

 
Gliwice, dnia 7.08.2022  
 
Czytelny podpis:.......................................................................................... 
 
* -niepotrzebne skreślić  

mailto:kontakt@alterart.pl

