OŚWIADCZENIE
o przyjęciu odpowiedzialności przez opiekuna prawnego za uczestnika imprezy w wieku poniżej 16 lat
GDYŃSKI FESTIWAL MUZYCZNY „DELFINALIA 2019”
24-26 maja 2019
Do Organizatora Imprezy :

WOLART Wolski Rafał
z siedzibą w przy ul. Gniewskiej 19A/6,
81-047 Gdynia

Ja, niżej podpisany/a, zgodnie z pkt III ustęp 3 Regulaminu Imprezy oświadczam, że małoletni Uczestnik
Imprezy:
Imię i Nazwisko: ...............................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania: ......................................................................................................................................
będzie pozostawał pod moją stałą opieką w całym okresie przebywania na Terenie Imprezy, a także podczas
przybycia na Imprezę oraz powrót po jej zakończeniu. Wymieniony powyżej małoletni Uczestnik będzie
przebywał na Terenie Imprezy na moją wyłączną odpowiedzialność.
Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Imprezy, jej program oraz akceptuję, że osoby przebywające
na Terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować
uszkodzenie słuchu, oraz że podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe. Oświadczam, że nie ma
przeciwskazań lekarskich, aby osoba małoletnia uczestniczyła w Imprezie oraz wyrażam zgodę na jej
hospitalizację w razie ewentualnego zagrożenia życia lub zdrowia.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na
potrzeby działań marketingowych Organizatora, w tym publikacji zdjęć i relacji filmowych z Imprezy na
wszystkich stronach i portalach społecznościowych powiązanych z Imprezą i Organizatorem. Materiały nie będą
opatrzone podpisami z personaliami.
Równocześnie potwierdzam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych jak również za podrobienie lub przerobienie dokumentu potwierdzającego tożsamość
lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego.
Dane Opiekuna Prawnego w/w małoletniego Uczestnika Imprezy:
Imię i Nazwisko: ...............................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania: ......................................................................................................................................
Numer dowodu tożsamości: .............................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: .......................................................................................................................

Administratorem danych osobowych znajdujących się na deklaracji jest Rafał Wolski WOLART z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Gniewskiej 19A/6, posiadającym NIP: 5882164739.
Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe oraz dane osoby małoletniej wyłącznie w celu poświadczenia
tożsamości i umożliwienia osobie małoletniej udziału w Imprezie oraz w celu realizacji obowiązków wynikających ze
złożonego oświadczenia w sprawie udziału małoletniego w Imprezie.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt c), d) oraz f) 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
RODO).
Administrator może ujawnić Pani / Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: instytucjom publicznoprawnym powołanym do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, organom Państwowym,
personelowi świadczącemu usługi ochrony osób i mienia podczas trwania Imprezy oraz na terenie Imprezy,
ubezpieczycielowi Imprezy i/lub obiektu, personelowi Administratora, kancelariom prawnym świadczącym na rzecz
Administratora usługi prawne (pomoc prawną). Administrator nie będzie przekazywać Pani / Pana danych poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
Osobie,
której
dane
dotyczą
przysługuje
prawo
do
żądania
od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz inne
prawa wynikające wprost z przepisów Prawa. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Dostęp do danych jest możliwy:
1. drogą e-mail na adres: biuro@wolart.pl
W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani / Pana zgody wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych oraz wymogiem umownym wynikającym z Regulaminu Imprezy. Brak podania danych
osobowych uniemożliwi udział osoby małoletniej w Imprezie.
Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. Pani / Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Gdynia, dnia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Własnoręczny podpis opiekuna: .......................................................................................................................

UWAGA: Informujemy, że każdy bilet umożliwia/karnet umożliwia wstęp na Teren Imprezy Masowej jednej osobie – bilet
dziecka nie jest upoważnieniem wstępu dla opiekuna.
Zgodę należy wydrukować, uzupełnić, podpisać oraz zabrać ze sobą w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla
Organizatora, drugi posiadać przy sobie na wypadek kontroli lub rozdzielenia się z rodzicami.

