Karta zgłoszeniowa
Imię i nazwisko dziecka
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dziecka

Imię i nazwisko osoby
towarzyszącej

Telefon kontaktowy

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 o przetwarzaniu danych osobowych:
1.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca”, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod pozycją 0000090215, ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa.

2.

Dane osobowe wskazane w tabeli powyżej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu
udzielenia wsparcia w ramach zadania Jesteśmy razem! Wrocław dla Ukrainy realizowanego w ramach
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Wizerunek dziecka będzie przetwarzany na
podstawie udzielonej nam zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

3.

Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu
udzielenia wsparcia dla rodzin w ramach zadania Jesteśmy razem! Wrocław dla Ukrainy realizowanego w
ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

4.

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym
pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę

rachunkową, prawną i informatyczną, a także podmiotom uprawnionym do kontrolowania Administratora.
Wizerunek dziecka może być opublikowany na fanpage’u Fundacji i jej stronie internetowej. W związku z tym
nieokreślona jest liczba odbiorców tych danych. Ponadto, w przypadku fanpage’a podlegają one przetwarzaniu
na zasadach określonych przez administratora portalu: Facebook Ireland, na którego działania Fundacja nie ma
wpływu.
5.

Dane osobowe inne niż wizerunek będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji
projektu, tj. od 31.12.2022r. Publikacja wizerunku będzie miała miejsce do czasu wycofania udzielonej zgody.

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 dres: iod@promykslonca.pl Zgoda na przetwarzanie
polegające na publikacji wizerunku może być w każdym czasie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.

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

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych wymaganych w treści
formularza zgłoszeniowego lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie skutkować będzie brakiem
możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu, niewyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku
skutkować tym, że Państwa wizerunek nie zostanie utrwalony ani umieszczony na stronach internetowych
Fundacji lub jej fanpage’u na Facebooku.

