Deklaracja udziału w projekcie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie ,,Salonik Literacki Wesołej Ciuchci” w okresie od
01.05.2019 do 31.12.2019r. Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych oraz
danych mojego dziecka dla potrzeb realizacji projektu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka na potrzeby informacji i promocji projektu. Niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy
w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990.
2) Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email:
kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl.
3) Dane osobowe opiekuna prawnego oraz dane dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
projektu ,,Salonik Literacki Wesołej Ciuchci” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2019.
4) Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki
2019 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
5) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
6) Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8) Opiekun prawny dziecka ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Opiekun prawny dziecka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka i ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
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Czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka

