……………………..., dnia ………… 2018 r.

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO

Ja niżej podpisana/-y,……………………………………………………………………………………, zgodnie z pkt 8
REGULAM INU IM PREZY M ASOW EJ „Narodowa Strefa Kibica”, działając jako opiekun
prawny małoletniej/-ego …………………………………………………………… wyrażam zgodę na jej/jego
obecność na imprezie masowej „Narodowa Strefa Kibica” („Impreza”), której organizatorem jest
PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
Ww. małoletni będzie przebywał na Imprezie na moją wyłączną odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść REGULAM INU IM PREZY M ASOW EJ
„Narodowa Strefa Kibica”, jestem świadoma/-y, iż na terenie Imprezy będzie sprzedawany
alkohol, a dziecko może być narażone na działanie czynników, które mogą wpłynąć negatywnie
na jego zdrowie (np. natężenie hałasu) oraz zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.
Moje dane to:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………
Numer dowodu tożsamości/PESEL: ………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………

Własnoręczny podpis (czytelny) i data: ……………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ks.
J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa („Spółka”).

2)

Do sprawach ochrony swoich danych osobowych dedykowany jest adres e-mail: odo@pgenarodowy.pl
oraz adres pocztowy: PL.2012+ sp. z o.o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1; 03-901 Warszawa, z dopiskiem
Ochrona Danych Osobowych.

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze
złożonego oświadczenia w sprawie udziału małoletniego w imprezie masowej „Narodowa Strefa Kibica”, na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, d i f RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Spółce, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana lub małoletniego
żywotnych interesów oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Spółkę.

4)

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: instytucje publicznoprawne powołane do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, organy państwowe, pracownicy przedsiębiorstwa
świadczącego usługi ochrony osób i mienia na terenie imprezy masowej, pracownicy Spółki.

5)

Spółka nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
- przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń właściwy dla danego roszczenia.

7)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym wynikającym z Regulaminu
imprezy masowej „Narodowa Strefa Kibica”- ich nieprzekazanie spowoduje niemożność kontaktu z
Panią/Panem w razie wypadku małoletniego biorącego udział w imprezie masowej „Narodowa Strefa
Kibica”, brak możliwości udziału tego małoletniego w tej imprezie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

