Deklaracja uczestnictwa

Energetyczne Wakacje 2018
1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury,
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000337640, NIP 687-192-36-04, REGON
180477604, zwany dalej Administratorem.
2. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach niezbędnych do rezerwacji
miejsca w projekcie „Energetyczne Wakacje 2018” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w projekcie, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest uczestnictwo w projekcie „Energetyczne Wakacje”.
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do powierzonych danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4. Powierzone dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
5. Powierzone dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas potrzebny do realizacji
projektu.
6. Zdjęcia robione w trakcie trwania projektu będą dostępne w Galerii na stronie interpiano.pl do
czasu prośby o ich usunięcie.
Jako prawny opiekun wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury
z siedzibą w Sanoku podanych przeze mnie danych osobowych podopiecznego do celów niezbędnych
podczas organizacji wybranego przeze mnie kursu, zgodnie z art.8 ust.1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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Przed złożeniem deklaracji uczestnictwa należy podpisać poniższe oświadczenia
1. Akceptuję Regulamin projektu Energetyczne Wakacje, oraz zapoznałem się z Polityką Prywatności
Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury.
2. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej fundacji.
3. Ja niżej podpisany(a) świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu
karnego oświadczam, że:
a) Jestem zainteresowany udziałem mojego dziecka, w oferowanych mu zajęciach w
ramach projektu, „Energetyczne Wakacje” zgodnie z zasadami zawartymi w
Regulaminie.
b) Zapoznałem(łam) się z zasadami rekrutacji i udziału w ww. projekcie zawartymi w
Regulaminie projektu i akceptuję je.
c) Jestem świadomy/świadoma, iż złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem mojego dziecka do udziału w projekcie.
d) Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka umożliwia udział w organizowanych
zajęciach
4. Zobowiązuję się w przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do projektu, iż będzie ono
systematycznie uczestniczyć w zajęciach z oraz sumiennie wykonywać wszystkie powierzone mu
zadania. Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do miejsca
oraz z miejsca prowadzenia zajęć.
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