OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jako rodzic/prawny opiekun* małoletniej/go:

Imię:______________________________________________________________________________
Nazwisko:__________________________________________________________________________
Data urodzenia:_____________________________________________________________________
zwanej/go dalej „Małoletnim”, wyrażam zgodę na jej/go udział w imprezie
LOOP MUSIC FESTIVAL w dniu 14.08.2022 odbywającej się w Parku Cesarzowice (gm. Środa Śląska).

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż Organizator w/w imprezy nie zapewnia opieki
osób dorosłych dla małoletnich uczestników i w/w Małoletni będzie przebywał na terenie tej imprezy
na moją wyłączną odpowiedzialność. Wiem także i akceptuję, iż bodźce świetlne i dźwiękowe, na
które eksponowany jest uczestnik imprezy są znacząco wyższe od spotykanych w codziennym życiu i
mogą wywołać niekorzystną reakcję organizmu Małoletniego (np. objawy migreny).

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*:
Imię:______________________________________________________________________________
Nazwisko:__________________________________________________________________________
Dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport):_________________________________________
Adres zamieszkania:__________________________________________________________________
Numer telefonu kontaktowego: ________________________________________________________
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Imprezy i akceptuję go w imieniu Małoletniego. Oświadczam, iż
dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego
przez Organizatora Imprezy kulturalnej zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych
danych nr 2016/679 (dalej RODO). Administratorem jego danych osobowych jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej, z siedzibą
pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, reprezentowany przez Dyrektora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych
osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub za pomocą
danych kontaktowych administratora. Organizator imprezy może przetwarzać dane osobowe w celu organizacji i
przeprowadzenia imprezy kulturalnej a także w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie
dobrowolnie udzielonej zgody. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora
danych znajdziecie Państwo pod wskazanym adresem strony internetowej https://dksrodaslaska.pl/polityka-prywatnosci/ .

_____________________________
data i podpis opiekuna
*Niepotrzebne skreślić
UWAGA: Informujemy, że każdy bilet umożliwia wstęp na teren wydarzenia jednej osobie – bilet
dziecka nie jest upoważnieniem wstępu dla opiekuna.

