
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a potwierdzam udział mojego dziecka:

…………………………………………………………..……… (imię i nazwisko dziecka) 

w obozie pn. „Ferie Zimowe z OKiSem” (nazwa obozu)

zorganizowanym przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie  (nazwa Organizatora) 

w terminie od 13.02 2023 do 17.02.2023 (termin obozu). 

Za udział w obozie wniosłem/am opłatę -obóz bezpłatny- (kwota zapłacona za obóz).

Oświadczam,  że  zostałem/am  poinformowany/a  o  otrzymaniu  przez  Organizatora
dofinansowania w Programie „odLOTTOwe ferie” na realizację powyższego obozu w kwocie
10 000 zł (kwota dofinansowania). 

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  (t.j.  Dz.  Us.  z  2019  r.,  poz.  1231)  wyrażam  zgodę  na
rejestrowanie  wizerunku  mojego  dziecka  podczas  obozu  dofinansowanego  ze  środków
Fundacji  LOTTO  im.  Haliny  Konopackiej  oraz  wykorzystanie  tego  wizerunku  poprzez
umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w
celach informacji i promocji.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej
„Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@fundacjalotto.pl. a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

  Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji działań związanych z dofinansowaniem obozu, wykorzystania wizerunku, oraz wypowiedzi zarejestrowanej w

ramach realizacji obozu –na podstawie dobrowolnej zgody oraz uzasadnionego interesu Administratora jakim jest w
tym przypadku realizacja działań związanych z dofinansowaniem obozu.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do
danych,  sprostowania  danych,  usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  prawo  do  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i  w zakresie przewidzianym
przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodę  możesz  wycofać  w dowolnym momencie  wysyłając  e-mail  na  adres:  iod@fundacjalotto.pl. Wycofanie  zgody  nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych zostały mi przekazane przez Organizatora Obozu.

………………………………………… …………………………………………………….

       (data i miejscowość)                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)


