OŚWIADCZENIE
Półkolonia sportowo rekreacyjna organizowana przez Fundację
Razem Możemy Więcej
w dniach ………………………….
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Razem Możemy Więcej mojego wizerunku na
potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych i
publikacjach zgodnie z art.81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych(Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 ze zmianami)
W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Razem Możemy Więcej
reprezentowanym przez Prezesa Kontakt: 37 – 205 Zarzecze, ul Długa 101,
email: mariuszek663@interia.pl tel: 537 065 479
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie,
jednak nie dłużej niż 1 rok.
5. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do
przetwarzania danych
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje
żadnych skutków prawnych.
9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
OŚWIADCZAM, ŻE AKCEPTUJĘ REGULAMIN IMPREZY

Zarzecze dnia 24.06.2022
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