
Nazwa imprezy: 

Organizator imprezy: Strefa Kultury Wrocław ul. Świdnicka 8b, 50-067 Wrocław

Ja, niżej podpisany/a, jako uprawniony/a do opieki nad małoletnim:

Imię i nazwisko: 

Miejsce zamieszkania:

(dalej: „Małoletni Uczestnik”)

zgodnie z Regulaminem Imprezy oświadczam, że:

1.Małoletni Uczestnik będzie przebywał na terenie Imprezy pod moją opieką oraz na moją wyłączną 
odpowiedzialność; (dotyczy Uczestników w wieku od 0 do 16 lat)

2. Oświadczam jednocześnie, że znana mi jest treść Regulaminu Imprezy oraz w pełni akceptuję jego 
postanowienia, jako wiążące mnie i Małoletniego Uczestnika. Mam świadomość, że osoby przebywają-
ce na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowo-
dować uszkodzenie słuchu oraz, że podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

Dane Opiekuna:

Imię i nazwisko: 

Miejsce zamieszkania: 

Numer dowodu tożsamości: 

Numer telefonu kontaktowego:

własnoręczny podpisdata

Oświadczenie opiekuna  
dotyczące uczestnika imprezy  
w wieku 0–16 lat

Wrocław, dnia

Administratorem podanych w niniejszym oświadczeniu danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8b, 50-067 Wroclaw. („Administra-
tor”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@strefakultury.pl 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Admi-
nistratora. Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych w celu potwierdzenia udziału małoletniego w Im-
prezie zgodnie z Regulaminem Imprezy i obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom je przetwarzającym 
na zlecenie Administratora. Dane osobowe przechowywane są przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia wynikające ze złożenia niniejszego 
oświadczenia, tj. do upływu okresu przedawnienia takich roszczeń. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego ad-
ministratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem wyrażenia przez Administratora zgody na udział małoletniego w Impre-
zie. Brak podania danych uniemożliwia udział małoletniego w Imprezie.
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