
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA 
 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ DZIECKA  

NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INTELIGENTNA MAŁOPOLSKA 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu, mail 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika półkolonii 

 
W związku z udziałem w półkoloniach 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 półkolonii,  
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 półkoloniach 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) 

 

TAK/NIE* Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka
1
 

podczas półkolonii 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. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

…..………………………………………    …………………………………………………………………….………. 
(Miejscowość i data)                    (Czytelny podpis) 
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 * niepotrzebne skreślić 



 

 

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 siedziba 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 siedziba 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. 

https://bilety.kopernik.org.pl/account/create-user#agreement-expand

