
PISEMNA ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Ja, niżej podpisany(a), ...........................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

zamieszkały(a)....................................................................................
(adres zamieszkania, kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania)

Telefon kontaktowy: ...........................................................................

Wyrażam zgodę na uczestnictwo................................................................
.......................................................................................................
.....................................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

w organizowanym przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński spółka cywilna
koncercie:

...............................................................................

Który odbędzie się dnia.........................................................................

w....................................................................................................
(klub, miasto)

.........................                                                                       ..........................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna)



Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO są Tomasz Masłowski i1

Bartosz Stobiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings
Masłowski Stobiński Spółka Cywilna przy ul. Piątkowskiej 125b/2, 60-648 Poznań,

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414. Dane

osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, którego

dane dotyczą, przed zawarciem z nim umowy. Przetwarzanie danych jest także
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, oraz

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy współpracujące z Organizatorem w
celu organizacji Wydarzenia, partnerzy handlowi Organizatora, firmy zapewniające
wsparcie IT dla Organizatora, organy publiczne, co do których istnieje obowiązek

udostępniania danych, oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
Organizator nie przekazuje danych Uczestników poza teren EOG. Dane osobowe

przechowywane będą przez okres niezbędny do ich przetwarzania, przez co rozumie się
okres przedawnienia roszczeń wynikających umowy.

Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezłożenie oświadczenia, uniemożliwia
realizację biletu i wstęp na Wydarzenie. Pozyskane przez Organizatora dane nie służą

do profilowania Uczestników ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.

1 Rozporządzenie 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).


