OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
dotyczące udziału w imprezie małoletniego uczestnika w
wieku 0-18 lat (dalej: „Oświadczenie”)
Ja, niżej podpisana/y:
IMIĘ I NAZWISKO: ___________________________________________________________________
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU: _____________________________________________________
oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym małoletniego:
IMIĘ I NAZWISKO: __________________________________________________ (dalej: „Małoletni”).
W związku z § 2 ust. 12-13 regulaminu (dalej: „Regulamin”) imprezy pn. _________________________
odbywającej się w dniu ___________ w __________________________ (dalej: „Impreza”),
organizowanej przez spółkę FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203
(dalej: „Organizator”) niniejszym:
1. oświadczam, że Małoletni będzie przebywał na Imprezie pod moją opieką lub odpowiednio
nadzorem oraz na moją wyłączną odpowiedzialność;
(dotyczy Małoletnich w wieku od 0 do 15 lat)
2. wyrażam zgodę na udział Małoletniego w Imprezie oraz oświadczam, że Małoletni będzie
przebywał na Imprezie na moją odpowiedzialność.
(dotyczy Małoletnich w wieku od 15 do 18 lat)
Ponadto, oświadczam, że:
1) zapoznałam/-em się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
2) działając jako przedstawiciel ustawowy Małoletniego, wyrażam zgodę na udzielenie przez
Małoletniego wymaganych zgodnie z Regulaminem zgód i zezwoleń na rzecz Organizatora, w
szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Małoletniego określonych w deklaracji dotyczącej zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz na
udostępnienie tych danych przez Organizatora Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz
odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w celach i na zasadach
określonych szczegółowo w treści tej deklaracji;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w
Oświadczeniu, w celu dokumentacji moich oświadczeń oraz zgód wyrażonych powyżej, w związku z
udziałem Małoletniego w Imprezie;
4) zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na drugiej stronie Oświadczenia.
_________________________________________
czytelna data i podpis przedstawiciela ustawowego

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych zawartych w Oświadczeniu jest spółka FPK Scorpio Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788489, kapitał
zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203 (dalej: „Administrator”).
Dodatkowe dane kontaktowe do Administratora, służące w szczególności do zgłaszania żądań w
zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, określonych w niniejszej klauzuli poniżej: e-mail:
[rodo@fkpscorpio.pl], numer telefonu: [+48 505 985 644].
Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę, w celu dokumentacji oświadczeń oraz
zgód wyrażonych przez Państwa w związku z udziałem Małoletniego w Imprezie. Dane są przetwarzane
do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do upływu okresu 3 (trzech)
miesięcy od daty zakończenia Imprezy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi
wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne oraz
usługi IT. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem
oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.
Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia danych;
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.;
3) wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
określonych powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Imprezie przez
Małoletniego.

