Załącznik nr 6 – akcja charytatywna „Wakacje z Muszkieterami”
Oświadczenie
Jako

przedstawiciel

ustawowy/opiekun

prawny

mojego

dziecka/podopiecznego

(podać

imię

i

nazwisko

dziecka)

……………………………………………………………………………….., urodzonego (podać datę) …………………………………. – uczestnika akcji charytatywnej
„Wakacje z Muszkieterami”, niniejszym oświadczam, że:
a) zapoznałem/zapoznałam się, wraz z moim dzieckiem/podopiecznym, z regulaminem akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami” i zobowiązuję moje
dziecko/mojego podopiecznego do jego przestrzegania
b) zobowiązuję się do pokrycia wszystkich strat/szkód materialnych wyrządzonych lub spowodowanych przez moje dziecko/mojego podopiecznego –
uczestnika kolonii,
c) zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka/podopiecznego na własny koszt z kolonii, jeżeli zostanie usunięty z uwagi na nieprzestrzeganie regulaminu
akcji lub innego rodzaju naganne zachowanie,
d) przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że organizator i ośrodek kolonijny nie biorą odpowiedzialności za utracone w czasie trwania kolonii przedmioty
wartościowe,
e) przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg wyjazdu kolonijnego jest profesjonalne biuro turystyczne –
Biuro Usług Turystycznych BUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-025 Warszawa, ul.
Tarczyńska 5/9, KRS 0000350022, NIP 525-247-42-95, REGON 142250787) i wszelkie roszczenia dot. wyjazdu kolonijnego należy kierować wobec tego
biura,
f)

oświadczam, że dziecko nie sprawia problemów wychowawczych i nie posiada zdrowotnych przeciwwskazań do samodzielnych wyjazdów kolonijnych.

………………………………………..…….

…………………………….………………..

miejscowość, data

Czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka

……………………………………………
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Załącznik nr 6 – akcja charytatywna „Wakacje z Muszkieterami”
Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych i utrwalenie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu (62-080 Tarnowo Podgórne), przy ul. Św. Mikołaja 5 (dalej
określaną jako Fundacja) danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego określonych w kwestionariuszu kandydata , przekazanym Fundacji
(dalej określanych jako Dane osobowe), w celach niezbędnych do organizacji wyjazdu kolonijnego w ramach akcji charytatywnej „Wakacje
z Muszkieterami”, w tym w celach marketingowych i statystycznych Fundacji Muszkieterów, jak również do przekazania ich innym podmiotom, m.in.
organizatorowi wyjazdu kolonijnego, o którym mowa w pkt e powyżej oraz ośrodkowi, w którym dziecko będzie przebywało w czasie wyjazdu.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych uczestników akcji charytatywnej pod nazwą „Wakacje z Muszkieterami” jest Fundacja
Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu (62-080 Tarnowo Podgórne), przy ul. Św. Mikołaja 5, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109501, której
nadano NIP 782-22-40-461 oraz numer REGON 634352538. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez uczestników akcji charytatywnej,
którzy w dniu jej udzielenia ukończyli 13 rok życia lub przez ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych). Podanie danych osobowych
uczestników akcji charytatywnej i ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
w tej akcji. Dane osobowe uczestników akcji charytatywnej i ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych) będą przechowywane przez
okres trwania akcji charytatywnej oraz przez okres niezbędny do realizacji ww. celów marketingowych Fundacji Muszkieterów i prowadzenia przez Fundację
Muszkieterów statystyk związanych z akcją charytatywną lub do momentu skorzystania przez uczestników akcji lub ich przedstawicieli ustawowych
z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu: a) wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie
danych w celach marketingowych; b) wycofania zgody na przetwarzanie danych. Fundacja Muszkieterów może powierzać przetwarzanie danych
osobowych innym podmiotom, w tym w szczególności tzw. organizacjami współpracującymi (rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówka
opiekuńczo-wychowawcza),. wyłącznie w związku z organizacją i realizacją akcji charytatywnej, o której mowa w niniejszym regulaminie oraz w celach
marketingowych i statystycznych Fundacji Muszkieterów. Uczestnikom akcji charytatywnej i ich przedstawicielom ustawowym (rodzicom, opiekunom
prawnym) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnicy akcji charytatywnej i ich przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni) mają
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Inspektorem ochrony danych w Fundacji Muszkieterów (do momentu rozpoczęcia
okresu obowiązywania RODO - Administratorem Bezpieczeństwa Informacji) jest Pani Patrycja Kańduła-Antkowiak, kontakt: p.kandula@wbkancelaria.pl.

…………………………………

………………………………………….

Miejscowość, data

czytelny podpis opiekuna prawnego

Wyrażam nieodpłatną i nieodwoływalną zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas wyjazdu kolonijnego – prowadzonych
zajęć, konkursów i uroczystości oraz wykorzystanie tego wizerunku oraz imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w mediach (np. ogłoszenia
prasowe, radiowe, telewizyjne, strona internetowa Fundacji, media społecznościowe, ulotki, foldery) oraz w materiałach informacyjnych Fundacji w celach
marketingowych, w tym również w zakresie niezbędnym do pozyskania dodatkowej pomocy oraz reklamy działań przez Fundację podejmowanych.

………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego

2

