Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego syna/córki zarejestrowany podczas realizacji wakacji z psami 2020.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany
tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania programu edukacyjnego My i Psy
realizowanego przez Fundację Karuzela Aktywności.
Imię i nazwisko dziecka:.................................................................
Imię i nazwisko opiekuna :................................................................................
podpis czytelny
Data: …....................................
Informacja o sposobie przetwarzania Państwa danych:
1. Niniejszym informujemy, że Fundacja Karuzela Aktywności w Lublinie z siedzibą przy ul.
Szwajcarska 9/8, 20-861 w Lublinie jest administratorem danych osobowych uczestników wakacji
oraz ich rodziców.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzeń wakacyjnych,
w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Fundacji Karuzela Aktywności (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa
dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
4. Fundacja Karuzela Aktywności wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się
Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw
telefonicznie pod nr 509 452 187 lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Karuzela Aktywności
w Lublinie wskazany w pkt. 1.Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy
musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.
5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
6. Fundacja Karuzela Aktywności nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski / UE /
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
9. Podanie organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania
uniemożliwi uczestnictwo w działaniach wakacyjnych.
10. Uczestnictwo w projekcie jest równoznaczne ze zgodą na udostępnianie danych do celów
monitoringu, kontroli przez uprawnione do tego służby.
Data:...................... …………………………......
Czytelny podpis

