
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
O WYRAŻENIU ZGODY NA SAMODZIELNY UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: .............................................................................................……………………...……………..
Adres email: ...................................................................................................……………………...……………..
Adres zamieszkania: .......................................................................................……………………...……………..
Nr. telefonu: ...................................................................................................……………………...……………..

Dane osobowe dziecka :
Imię i nazwisko: ...........................................................................................……………………...………………..
Rok urodzenia: .............................................................................................……………………...………………...
Adres zamieszkania : ....................................................................................……………………...………………..

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/ opiekunem prawnym ww. dziecka i korzystam z pełni
praw rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka.

Zgadzam się na udział dziecka w warsztatach/zajęciach wymienionych w poniższej liście w podanym terminie
organizowanych przez Fundację „Inteligentna Małopolska” w FabLabie Małopolska.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki regulaminu warsztatów/zajęć, którego
organizatorem jest Fundacja „Inteligentna Małopolska” w FabLab Małopolska, przy ul.Królewskiej 65a w Krakowie.
Zapoznałem/am się z programem zajęć oraz zostałem/am poinformowany/a o zagrożeniach związanych
z uczestnictwem dziecka w warsztatach/zajęciach. Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka, którego dane osobowe
widnieją powyżej, we wszelkich czynnościach odbywających się z udziałem dzieci w ramach ww. warsztatów/zajęć,
w szczególności wyrażam zgodę aby dziecko pod opieką prowadzącego wykorzystywało w trakcie zajęć narzędzia
wynikające ze specyfiki warsztatów/zajęć.

Oświadczam również, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko oraz, że nie będę rościł sobie żadnych praw
do Fundacji „Inteligentna Małopolska” w przypadku odniesienia obrażeń przez dziecko. Akceptuję fakt, że Fundacja
„Inteligentna Małopolska” nie bierze odpowiedzialności za działania uczestników warsztatów/zajęć, szkody
majątkowe, prawne lub zdrowotne powstałe na skutek innych uczestników, a także za następstwa nieszczęśliwych
wypadków, jak również wydarzeń będących poza kontrolą Fundacji. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód
wynikających z nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, poleceń osoby prowadzącej warsztaty/zajęcia
i regulaminu przez moje dziecko. Oświadczam również, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania
z przestrzeni i urządzeń w pracowni FabLab Małopolska.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielne powroty mojego dziecka z warsztatów realizowanych w ramach1

ww. projektu. Oświadczam, że po opuszczeniu FabLab Małopolska przez moje dziecko biorę na siebie pełną
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i zachowanie oraz sposób powrotu do domu.

…..……………………………………… ……………………………………………..
(Miejscowość i data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

● Zapoznałem/-am się się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Fundację „Inteligentna Małopolska” z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych oraz
danych osobowych dziecka w celu dokonania rezerwacji i dokonywania zakupu wstępu lub darmowego korzystania
do FabLab Małopolska oraz prowadzenia związanej z tym korespondencji.

● Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka zawartych
w niniejszym oświadczeniu, przez Fundację „Inteligentna Małopolska” na potrzeby realizacji usługi korzystania
z przestrzeni FabLab Małopolska, jak również w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w

1 niepotrzebne skreślić



warsztatach/zajęciach. Oświadczam, że otrzymałem klauzulę informacyjną od Fundacji „Inteligentna Małopolska”
dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zapoznałem/am się z jej treścią i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na realizację działań promocyjnych (przesłanie oferty drogą elektroniczną na2

podany adres e-mail) Fundacji „Inteligentna Małopolska” w ramach FabLabu Małopolska.

Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1231 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne
utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka, utrwalonego przez
Fundację „Inteligentna Małopolska” i osoby działające na jej zlecenie, poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo
Fundację „Inteligentna Małopolska” na potrzeby realizacji i promocji jej działalności, na stronach www oraz portalach
społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów, kanałów
dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście prowadzonej przez Fundację działalności kulturalno –
edukacyjnej.

…..……………………………………… ………………………………………………………...
(Miejscowość i data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

W związku z udziałem warsztatów zimowych realizowanych przez Fundację Inteligentna Małopolska wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja „Inteligentna Małopolska”, ul.
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.

2. Dane osobowe moje i mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zajęć i warsztatów
zimowych,

3. Zapoznałem/-am się się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych niniejszym wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Inteligentna Małopolska” z siedzibą w Krakowie moich danych
osobowych w celu dokonania rezerwacji i dokonywania zakupu wstępu lub darmowego korzystania do
FabLab Małopolska oraz prowadzenia związanej z tym korespondencji.

4. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy Regulaminu uczestnictwa w warsztatach zimowych
organizowanych przez Fundację „Inteligentna Małopolska” w Krakowie.

TAK/NIE* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celach

marketingowych (przesłanie oferty drogą elektroniczną na podany adres e-mail) Fundacji „Inteligentna Małopolska”,

zgodnie z Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1)

.........................................................................................

(Miejscowość i data) (Czytelny podpis)

2 niepotrzebne skreślić



TAK/NIE* Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka1

podczas warsztatów zimowych organizowanych przez Fundację „Inteligentna Małopolska” oraz wykorzystywanie tego

wizerunku poprzez umieszczanie na stronach internetowych Fundacji „Inteligentna Małopolska” oraz FabLab

Małopolska, a także na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz tablicach ściennych i folderach w celu

informacji i promocji Fundacji „Inteligentna Małopolska” (zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. L. 2016.

119. 1).

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.........................................................................................

(Miejscowość i data) (Czytelny podpis)

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

● administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Inteligentna Małopolska”,
z siedzibą w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska;

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z dokonaniem rezerwacji i dokonywania zakupu wstępu do
FabLab Małopolska;

● odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja „Inteligentna Małopolska” z siedzibą w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr
KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska;

● Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku;
● posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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 (*jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

● ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

● podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do dokonania rezerwacji Pracowni FabLab i wejściem do FabLab). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji Pracowni FabLab i tym samym brak wstępu do FabLab.;

● Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w celu profilowania.
● w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
● posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;

● nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.........................................................................................

(Miejscowość i data) (Czytelny podpis)




