ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

1.Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na pobyt mojego syna / córki*

……………………………………………………..………………………….........................
( imię i nazwisko)

- adres zamieszkania

…………………………………………………………………..………

- telefon domowy (komórkowy)

…………………………………… wiek ………………………

Na ,,Noc z Andersenem ” w Bolszewie, ul. Reja 9
w terminie od 29.03.2019r. godz. 18:00 do 30.03.2019r. godz. 9:00


inne godziny przyprowadzenia/odebrania dziecka od ………… do …………...*



inna osoba upoważniona do odebrania dziecka( imię , nazwisko,)*
.................................................................................................................



TAK / NIE* (*niepotrzebne skreślić)- zezwalam na samodzielny powrót mojego dziecka do
domu po zakończeniu Nocy z Andersenem.

2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do miejsca zbiórki i powrotnej.
3) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w wydarzeniu.
Informacje o dziecku: syn/córka


dobrze/źle znosi pobyt w godzinach nocnych poza miejscem zamieszkania( niepotrzebne skreślić)



Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.)
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

4) Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej dziecku w nagłych przypadkach .
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika oraz rzeczy
pozostawione podczas pobytu.
6) Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu oraz do poleceń opiekunów.
7) W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego zachowania dziecka podczas pobytu,
może zostać podjęta decyzja o szybszym odebraniu dziecka przez rodzica/ opiekuna.
8)Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko.
9) Potwierdzam zgodność powyższych danych, a także oświadczam, że zapoznałem/am się z
regulaminem Nocy z Andersenem.

……………….…..
data

………………………………
czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów
(Verte- podpisy)
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Klauzula informacyjna BCK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy
Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2
2.
Inspektorem ochrony danych osobowych w BCK jest Małgorzata Kolendowska
m.kolendowska@bckgw.pl
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na Noc z Andersenem, nie będą
udostępnianie innym odbiorcom za wyjątkiem tych z przepisów prawa (np. policja itp.) na ich
pisemny wniosek.
4.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania
działalności BCK, zgodnie z Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK.
5.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
7.
Podanie danych osobowych w przypadku Nocy z Andersenem jest dobrowolne.
Jednak, jeżeli nie zostaną podane uniemożliwi to ich wykorzystanie w celach informacyjnych.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w Nocy z
Andersenem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, mojego dziecka. Zgodnie z
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,. przez Bibliotekę i
Centrum Kultury Gminy Wejherowo w celu realizacji Nocy z Andersenem, w dniach 29-30 marca
2019 r., Dane podałem/am dobrowolnie.

…………..……………………..…………..……………
data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (utrwalonych na fotografiach i
nagranych kamerą wideo) podczas Nocy z Andersenem organizowanej przez Bibliotekę i Centrum
Kultury Gminy Wejherowo do celów statutowych BCK oraz promocyjnych (np. zamieszczenia na
stronie www.bckgw.pl). Dane podałem/am dobrowolnie.

…………..……………………..…………..……………
data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów
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