
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W „TRATWA”  
FESTIWAL PLESZEW  

(dotyczy osób niepełnoletnich) 
 

 

A. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki  
 ................................................................................................................................................  
w „Tratwa” Festiwal Pleszew w dniu 27-28 maja 2022r. 
  

B. Jednocześnie informuję, że syn / córka nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych oraz 
innych, które uniemożliwiłby mu udział w warsztatach i festiwalu.  
 

C. Dane osobowe uczestnika i kontakt:  
 

- adres zamieszkania: .......................................................................................................  

- telefon Rodziców / Opiekunów: .....................................................................................  

 

D. Nocleg (właściwe podkreślić)  
 

a) w domu  

b) w Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 4 

 

E. Osobą odpowiedzialną (musi być pełnoletnia) za moje dziecko podczas festiwalu będzie:  
(w sytuacji, gdy nie ma ukończonych 18 lat; osoba ta musi również być uczestnikiem 
festiwalu)  
 

- imię i nazwisko:  ........................................................................ 

- telefon: ...................................................................................... 

 

F. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę 
samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny 
lub okulary) 
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE 
MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA FESTIWALU. 
 
 

Prawidłowość powyższych informacji oraz zapoznanie z regulaminem potwierdzam oraz 
zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji festiwalu.  
Po zakończeniu imprezy dane zostaną skasowane i nie będą w żaden sposób przetwarzane.  

 
………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis i data Rodziców / Opiekunów) 



RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tratwa na Rzecz Ewangelizacji 

Młodzieży z siedzibą 62-800 Kalisz ul. Widok 80-82, zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji TRATWA FESTIWAL PLESZEW 2022  

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami danych 

osobowych mogą być osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych  

w ramach wykonywania swoich oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa  

4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Urząd Ochrony Danych Osobowych), 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się ze Stowarzyszeniem 

„Tratwa” na Rzecz Ewangelizacji Młodzieży poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

jestemnatratwie@gmail.com.  

2. Dane osobowe zebrane przez Administratora będą podlegały zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych. 

3. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

4. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach „Tratwa” Festiwal, wyraża zgodę 

na  nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych 

„Tratwa”  Festiwal na witrynach www, portalach społecznościowych, w prasie, etc. 

Administrator prawnie dba o pozytywne  wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób 

związanych z „Tratwa” Festiwal w ramach  jego działalności 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie 

wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu 
6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wydarzenia 

Tratwa Festiwal 2022 

8. Każdej osobie, która uzna, że Administrator przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


