
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA PRAWNEGO ZA UCZESTNIKA IMPREZY 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem małoletniego uczestnika 

imprezy:  

Imię …………………………………………………………………………  

Nazwisko ………………………………………………………………….,  

który  będzie uczestniczył  w Wydarzeniu „Brasswood Fest  vol. 0,2”  w dniu 07.08.2021 r. 

odbywającym się na terenie  Opery Leśnej  w Sopocie. 

Oświadczam, że Małoletni będzie przebywał na terenie Imprezy na  moja odpowiedzialność, w tym 

materialną, oraz że zapoznałem się z Regulaminem Imprezy  „Brasswood Fest vol. 0,2” i akceptuję 

jego postanowienia. 

Oświadczam także, że znana jest mi informacja, że osoby przebywająca na terenie imprezy mogą być 

narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.  

Oświadczam ponadto, że przejmuje pełną odpowiedzialność za dziecko podczas jego uczestnictwa  

w Imprezie a także za jego przybycie na miejsce wydarzenia oraz powrót z Imprezy. 

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 

 Imię ……………………………………………………………………………  

Nazwisko ……………………………………………………………………  

Nr telefonu ………………………………………………………………...  

            

         …………………………………………… 

data i podpis opiekuna 

 **UWAGA: Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i chcą wziąć udział w koncercie, musza być pod opieka rodzica (lub 

wskazanego prze niego opiekuna) przez cały czas trwania imprezy. Jednocześnie informujemy, że każdy bilet umożliwia wstęp 

na teren wydarzenia jednej osobie-bilet dziecka nie jest upoważnieniem wstępu dla opiekuna. 

____________________________________________________________________________________________________ 

1. Administratorem danych osobowych podanych w treści Oświadczenia jest: SOUNDTREK, Łukasz Rostkowski,   
al. gen. J. Hallera 190/6, 53-203 Wrocław. 
2. Przetwarzanie danych osobowych Opiekuna oraz danych osobowych Małoletniego Uczestnika przekazanych 
Administratorowi w Oświadczeniu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału przez Małoletniego Uczestnika  
w imprezie „Brasswood fest vol. 0,1 ” (dalej „Impreza”).  
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania Umowy uczestnictwa w Imprezie. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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), Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej „RODO”).  
4. Dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom prowadzącym obsługę m.in. księgową, 
informatyczną.  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Imprezy, a po jej zakończeniu – do czasu upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron.  
6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a. prawo dostępu do danych osobowych, b. prawo do sprostowania 
danych osobowych, a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO: a. prawo do żądania usunięcia danych 
osobowych b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c. prawo do przenoszenia danych osobowych,  
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
7. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa Małoletniego Uczestnika w Imprezie. 8. Dane 
osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie 
w przypadku, gdy dane terytorium oferuje dostateczny poziom ochrony danych osobowych.  
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 


