
PISEMNA ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH

Ja, niżej podpisany(a),
.................................................................................................................................,
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
..........................................................................................................................................,
(adres zamieszkania - kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania)
..........................................................................................................................................,
(telefon kontaktowy)
..........................................................................................................................................,
(PESEL)
wyrażam zgodę na uczestnictwo
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko małoletniego, PESEL)

w koncercie Młody G w Podwórko.art (Klub Ucho) dnia 26 listopada 2022.

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo małoletniego w imprezie.
2. Zobowiązuje się poinformować małoletniego o konieczności przestrzegania przepisów

prawa podczas imprezy, w szczególności o prawnym zakazie spożywania napojów 
alkoholowych i środków odurzających, dotyczącym osób małoletnich.

3. Zapoznałam(em) się i akceptuję regulamin obowiązujący w strefie, dostępny pod 
adresem: https://podworko.art/regulamin-2/

.............................................. ..........................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podwórko ART Sp z o.o., ul. Św. Piotra 2, 81-347 
Gdynia.
2. Udostępnione nam dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego będą przetwarzane w celu realizacji działań
związanych z możliwością wejścia i przebywania Pana/Pani lub małoletniego
na koncercie Młody G, który odbędzie się 26 listopada 2022 w Podwórko.art, ul. Św. Piotra 2, Gdynia.
3. Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu poprawnego świadczenia usługi.
5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych i sporządzonej na ich podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u 
Administratora Danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych 
przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed 
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w
formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 
biuro@podworko.art
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00- 193 
Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 
wymogami prawa.
9. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw lub uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień mogą 
Państwo zgłosić się do Inspektora Danych Osobowych, przesyłając wniosek na adres siedziby Administratora
lub drogą elektroniczną: biuro@podworko.art

…..............….................................................
                                                                                                                                Data i podpis 
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