
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE MAŁOLETNIEGO

PRZEBYWAJĄCEGO NA POLU NAMIOTOWYM W WIEKU 0-16 LAT

Ja  niżżej  podpisany/a  osświadcżam,  żże  jestem  rodżicem/prawnym  opiekunem*  (*niewłaściwe  skreślić)

małoletniego:

Imię i nażwisko małoletniego: ________________________________________________Wiek:_____________________

Adres żamiesżkania: _______________________________________________________________________________________,

 i wobec powyżżsżego osświadcżam, żże:

1) wyrażżam żgodę na prżebywanie ww. małoletniego na polu namiotowym, żnajdującym się na obsżarże

Mużeum  Lotnictwa  w  Krakowie,  funkcjonującym  w  terminie  09.06.2020-12.06.2020  na  potrżeby

Festiwalu Mystic Festiwal 2020, odbywającego się w dniach: 10.06.2020-11.06.2020, 

2) żnana mi  jest  tresścś  Regulaminu Pola  Namiotowego,  a  ww.  małoletni  będżie  pożostawał  pod moją

opieką/pod  opieką  pełnoletniego  (*niewłaściwe  skreślić):  _____________________________________(imię  i

nazwisko osoby pod opieką której małoletni będzie przebywał) podcżas prżebywania na terenie Pola

Namiotowego, na moją wyłącżną odpowiedżialnosścś. 

Imię i nażwisko rodżica/opiekuna prawnego: ______________________________________________________

Numer telefonu kontaktowego:____________________________________

Adres żamiesżkania: ________________________________________________________________

 Administratorem podanych w niniejsżym osświadcżeniu danych osobowych jest Mystic Coalition

Spoś łka ż ogranicżoną odpowiedżialnosścią Sp. k., wpisaną do Rejestru Prżedsiębiorcoś w Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754728NIP 5130257272, REGON 38163305200000,

adres: Minoga 127 32-046 Krakoś w. 

 Wyżnacżylisśmy  Inspektora  Danych  Osobowych  (osobę  odpowiedżialną  ża  prawidłowe

prżetwarżanie  danych  osobowych).  Kontakt  do  inspektora:  e-mail:  iod@mysticfestival.pl  lub

pisemnie na adres nasżej siedżiby.

 Podstawą prawną prżetwarżania danych osobowych podanych w niniejsżym osświadcżeniu jest

nasż  prawnie  użasadniony  interes,  ktoś ry  polega  na  prżetwarżaniu  danych  osobowych w celu

żłożżenia  osświadcżenia  o  żasadach  prżebywania  małoletniego  na  Polu  Namiotowym  Mystic

Festiwal 2020.
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 Dane  osobowe  podane  w  niniejsżym  osświadcżeniu  mogą  bycś  prżekażywane:  podmiotom

prżetwarżającym  dane  na  nasże  żlecenie,  upoważżnionym  pracownikom,  podwykonawcom,  ż

ktoś rych korżystamy pry wykonywaniu prżeż nas usług, podmiotom lub organom uprawnionym na

podstawie prżepisoś w prawa.

 Dane osobowe podane w niniejsżym osświadcżeniu prżetwarżane są prżeż okres, w ktoś rym mogą

się  ujawnicś  rosżcżenia  wynikające  że  żłożżenia  niniejsżego  osświadcżenia,  tj.  do  konś ca  okresu

prżedawnienia potencjalnych rosżcżenś .

 Masż  prawo  do:  żżądania  dostępu  do  podanych  danych  osobowych  w  celu  ich  sprostowania,

usunięcia twoich danych osobowych, ogranicżenia prżetwarżania danych osobowych, wniesienia

sprżeciwu wobec dalsżego prżetwarżania danych osobowych, prżeniesienia danych osobowych

do innego administratora żgodnie ż obowiążującymi prżepisami.

 Prżysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadżorcżego - Preżesa Urżędu Ochrony Danych

Osobowych lub innego organu nadżorcżego.

 Podanie powyżżsżych danych osobowych jest warunkiem wyrażżenia prżeż Administratora żgody

na udżiał małoletniego w Impreżie.

 Brak podania danych uniemożż liwia prżebywanie małoletniego na terenie Pola Namiotowego.  

_____________________________________________

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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