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Bydgoszcz, dnia………………………….
Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej
Ja niżej podpisana/ny ……………………………………………………. oświadczam, że zapoznałam/łem się
z regulaminem świątecznego spektaklu realizowanego przez Fundację Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II
i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że:
1. Dane
mojego
dziecka
…………………………………………………………………………….podane
w zgłoszeniu i niniejszym oświadczeniu podaję dobrowolnie.
2. Moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów chorobowych.
3. Moje dziecko nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej.
4. Nikt z domowników mojego dziecka nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej.
5. Wg mojej wiedzy moje dziecko nie miało bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem w ciągu
ostatnich 10 dni
6. Moje dziecko jest/nie jest zaszczepione przeciw COVID-19 (właściwe podkreślić).
Wyrażam zgodę na badanie temperatury mojego ciała przy użyciu bezdotykowego termometru przed wejściem
na widownię w dniu spektaklu.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez Fundację działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych
z ogłoszonym stanem epidemii.
……………..……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II siedzibą
w Bydgoszczy (85-868) przy ul. A. G. Siedleckiego 12, e-mail: fundacja@nowe-pokolenie.pl (zwana dalej Fundacją). Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), na potrzeby
wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby prowadzenia procesu
dydaktyczno-wychowawczego,
na
potrzeby
związane
z
rozliczeniem
finansowym
w
związku
z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane związane z przesyłaniem informacji
handlowych przetwarzane będą do wycofania zgody. Dane związane z procesem wychowawczo-dydaktycznych przetwarzane
będą przez okres 5 lat. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w
celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów
rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument
księgowy z tyt. realizacji Umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też
podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe
mogą być przekazane podmiotom dotującym na podstawie obowiązującej umowy dotacyjnej. Dane osobowe mogą być
przekazane instytucjom państwowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpandemiczną. Osoba zainteresowana
posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie
danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.

……………..……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany z środków Fundacji PZU oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

