OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA PRAWNEGO ZA UCZESTNIKA IMPREZY
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem* małoletniego uczestnika:
………………………………………...............................................................................................................................
. (imię, nazwisko, data urodzenia) imprezy masowej / koncertu .................................................................................
w dniu ................................., odbywającej się w ............................................................................................ (nazwa
klubu, obiektu), zlokalizowanym na ulicy ............................................................. w .................................... (miasto)
w godzinach ...............................
Oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność́ za ww małoletniego uczestnika imprezy podczas jego
uczestnictwa w koncercie, a także za jego przybyciu na miejsce wydarzenia oraz powrót. Ponadto oświadczam,
że znana jest mi informacja, iż osoby przebywające na terenie imprezy mogą̨ być narażone na ciągłe
przebywanie w strefie dźwięków i świateł, mogących spowodować uszkodzenie słuchu lub wpłynąć na stan
zdrowia.
DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO*:
Imię
i
…………….........................................................................................................................................
Nr
dokumentu
tożsamości
.....................................................................................................................

/

nazwisko:

paszportu*):

Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: ...................................................................................................................................
Ø

W przypadku mojej nieobecności, opiekę̨ na imprezie nad małoletnim będzie sprawował/a Pan/Pani:
..........................................................................................................................

,

legitymujący/a

się

dowodem osobistym/ paszportem* o numerze: ..........................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: .....................................................................................................................
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych, dla
celów związanych z przeprowadzeniem imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zapoznałem się z regulaminem i programem ww
imprezy.
.........................................................................................................
prawnego*)

(Data

i

podpis

rodzica

/opiekuna

UWAGA: Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i chcą wziąć udział koncercie, muszą być pod opieką rodzica
(lub wskazanego przez niego pełnoletniego 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.
*Niepotrzebne skreślić
Wyłącznym administratorem Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i/lub telefon) jest Agencja Illegalbreaks z siedzibą przy ul.
Międzygwiezdnej 3b, 80-299 Gdańsk, o numerze NIP 554 115 2066, REGON 093214616. Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych są pracownicy firmy
Illegalbreaks. Pani/Pana dane podane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane w celu wyłącznie w celu poświadczenia oświadczeń opisanych powyżej.
Podejmujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Wszystkie uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@illegalbreaks.com . Swoją zgodę na
przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie. Jeśli nie chce Pani/Pan, by Pani/Pana dane były nadal przez nas przetwarzane, prosimy o poinformowanie
nas o tym w wiadomości zwrotnej lub na adres kontakt@illegalbreaks.com.
Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 7 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(RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z w/w bazy
będą przetwarzane przede wszystkim w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. W każdym czasie może
Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
narusza RODO. Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do celów wskazanych jak wyżej.

