ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
NA UDZIAŁ W KONFERENCJI #STARTER
Wypełnia rodzic/prawny opiekun: Wyrażam zgodę
na uczestnictwo mojego syna/mojej córki
__________________________
(imię i nazwisko syna/córki)

w konferencji #STARTER, która odbędzie się w dniu 19
września 2020 r.
Jako opiekuna odpowiedzialnego za moje dziecko podczas
konferencji wyznaczam
_____________________________________________
(imię, nazwisko i numer dowodu osobistego opiekuna)

Jednocześnie akceptuję Regulamin oraz Politykę
Prywatności Konferencji #STARTER.
__________________________
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wypełnia uczestnik: Ja, uczestnik konferencji #STARTER, akceptuję
Regulamin oraz Politykę Prywatności Konferencji #STARTER,
zobowiązuję się przestrzegać Regulaminu oraz słuchać poleceń
podanego wyżej opiekuna.

__________________________
(czytelny podpis uczestnika konferencji)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Włącz
Swoje Życie z siedzibą w Warszawie (03-984) ul. Poprawna 140 M, lok. 2. Informacje na temat przetwarzanych danych można zasięgnąć pod adresem e-mail: starter@starter.waw.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia
Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu (w tym stworzenia listy
uczestników) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w szczególności: prawidłowej realizacji Konferencji; zapewnienia opieki nad Uczestnikiem w trakcie trwania Konferencji; zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem; weryfikacji tożsamości osób uprawnionych
do wzięcia udziału w Konferencji oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi
roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty
świadczące na rzecz Fundacji usługi księgowe i prawne, operatorzy pocztowi i
kurierzy oraz organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. O tym jak długo
dane będą przetwarzane decyduje cel ich przetwarzania – organizacja Konferencji #Starter/20, a po jego ustaniu, czas upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku zasadnego odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu,
żądania usunięcia danych, dane nie będą dalej przetwarzane za wyjątkiem tych,
które są niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami, do czasu
upływu terminu ich przedawnienia. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wycofanie zgody elektronicznie (wiadomość email na adres starter@starter.waw.pl).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani dziecka
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

__________________________
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

