KARTA ZGŁOSZENIOWA
15 grudnia 2018 r., godz. 11.00, Kino Nowe Horyzonty (ul. K. Wielkiego 19a-21)
Imię i nazwisko dziecka

Wiek

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej

Telefon kontaktowy

dziecka

Miejsce, w którym odbędzie się wydarzenie mikołajkowe jest przygotowane na przyjęcie osób z niepełnosprawnościami. W trakcie
spotkania emitowana będzie bajka w wersji z audiodeskrypcją.
 potrzebuję sprzętu do audiodeskrypcji
 nie potrzebuję sprzętu do audiodeskrypcji

 OŚWIADCZAM, ŻE DZIECKO POSIADA AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
 WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU MOJEGO I MOJEGO DZIECKA POPRZEZ PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ
WYKONANYCH PODCZAS MIKOŁAJEK W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

…………………………………………………………….
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)

Udział w wydarzeniu możliwy wyłącznie po odebraniu u Organizatorów biletów wstępu.
INFORMACJA
1.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100.

2.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mikołajki 2018”, współfinansowanego przez
Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON.

3.

Dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4.

Dane osobowe mogą być udostępniony podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu na potrzeby
rozliczenia zadania publicznego.

6.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy
wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl

7.

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
w projekcie.

Projekt wspófinansowany przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON

