ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W GRZE MIEJSKIEJ
________________________________________ (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
____________________________________ (telefon kontaktowy rodzica/opiekuna)
Ja, niżej podpisany(-a) ______________________________________, ojciec/matka/opiekun prawny
_________________________________________________ imię i nazwisko uczestnika Gry) oświadczam, pod
rygorem odpowiedzialności prawnej, że:
1. zapoznałem(-łam) się z regulaminem Gry miejskiej pt. „Droga do Celów prosta - Łódź
łatwo
jej
sprosta”,
dostępnym
pod
adresem
https://www.unapoland.org/gramiejska-lodz (“Regulamin”), która odbędzie się dnia 28
września 2021 r. w Łodzi (“Gra”), której organizatorem jest Stowarzyszeniem United
Nations Association – Poland z siedzibą przy ulicy Kobierzyńskiej 117A/8 w Krakowie
30-382, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000395887
(“Organizator”);
2. akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym okoliczność, że Organizator nie
zapewnia dla uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia oraz nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, a uczestnicy biorą udział
w Grze na własną odpowiedzialność;
3. wyrażam zgodę na udział przez moje dziecko w Grze;
4. brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje
dziecko w Grze;
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, danych osobowych moich i mojego
dziecka w celu rejestracji udziału w Grze i jej organizacji oraz przeprowadzenia, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody, z którą
zapoznałam/em się.
6. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora i partnerów Gry wizerunku,
imienia i nazwiska mojego dziecka w informacjach medialnych oraz Internecie, na portalach
internetowych
takich
jak
Facebook,
YouTube
oraz
w
materiałach
promocyjno-informacyjnych Organizatora, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
i partnerów Gry.
miejscowość ________________________, dnia _______________ 2021 r.
_________________________________
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 informuję,
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest United Nations Association Poland z
siedzibą w Krakowie, 30-382, ul. Kobierzyńska 117a/8.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji udziału w grze miejskiej w Łodzi
w dniu 28 września 2021 r. i jej organizacji oraz przeprowadzenia na podstawie zgody
wyrażonej w niniejszym formularzu.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą najpóźniej do 30 października 2021 roku.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody
można przesłać na adres e-mail: biuro@unapoland.org.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów
RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

