Zgoda rodziców na udział dziecka w wolontariacie BIELSKA DYCHA
• Ja
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… (imię i n a z w i s k o , n r t e l e f o n u )
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. (imię, nazwisko, data urodzenia)
jako wolontariusza podczas Bielskiej Dychy 2018 bez mojej opieki.
Zapoznałem/am się z regulaminem wolontariatu, dostępnym na stronie internetowej
www.bielska10.com.pl i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na podpisanie przez moje dziecko
porozumienia o współpracy wolontariackiej. Jestem świadomy/a, że moje dziecko będzie
dojeżdżało i wracało z miejsc odbywania wolontariatu samodzielnie i wyrażam na to zgodę. • W
związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
rekrutacji oraz realizacji zadań związanych z wolontariatem podczas Bielskiej Dychy. Wyrażam zgodę
na przekazywanie mojemu dziecku informacji dotyczących ofert zaangażowania dla wolontariuszy
oraz materiałów związanych wolontariatem organizowanym przez Fundację IMPERIUM SPORTU ul.
Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała
• Oświadczam oraz przyjmuję do wiadomości, że 1) administratorem danych osobowych moich i
mojego dziecka jest Fundacja Imperium Sportu, ul. Frycza Modrzewskiego 20 Bielsko-Biała 43-300 2)
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji oraz realizacji zadań związany w
wolontariatem oraz przekazywaniem informacji dotyczących ofert zaangażowania dla wolontariuszy
oraz materiałów związanych z wolontariatem. 3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projektach
angażujących wolontariuszy organizowanych przez Fundację Imperium Sportu 4) mam prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
• Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialne wykorzystanie, w
jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszego
oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U.
z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wizerunku mojego dziecka przez Fundację Imperium Sportu,
ul.Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała, do celów realizacji, informowania,
upowszechniania i promowania działań związanych z Bielską Dychą. Niniejsze oświadczenie jest
zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2006
r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

