Zgoda na udział w Mystic Festival 2022 dla osób, które w dniu
wydarzenia ukończyły 13. rok życia
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* ____________________________________,
PESEL: _____________________________________, w wydarzeniu Mystic Festival 2022,
które odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej (ul. Elektryków) dnia/w dniach*
___________________________(np. 1 czerwca, 3 czerwca, 2-3 czerwca, 1-4 czerwca itp.).
Organizator informuje jednocześnie, że za zachowanie osoby niepełnoletniej odpowiedzialni
są jej opiekunowie prawni, osoby zobowiązane do nadzoru, a przede wszystkim jej rodzice.
Imię i nazwisko rodzica ______________________________________________________
Telefon kontaktowy rodzica ___________________________________________________
Pesel rodzica______________________________________________________________
Podpis rodzica _____________________________________________________________
*Niepotrzebne skreślić.
• Administratorem podanych w niniejszym oświadczeniu danych osobowych jest Mystic Coalition Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000754728NIP 5130257272, REGON 38163305200000, adres: Minoga 127 32-046 Kraków.
• Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych).
Kontakt do inspektora: e-mail: iod@mysticfestival.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest nasz prawnie uzasadniony
interes, który polega na przetwarzaniu danych osobowych w celu złożenia zgody na udział w Mystic Festival 2022 dla osób,
które w dniu wydarzenia ukończyły 13. rok życia.
• Dane osobowe podane w niniejszym oświadczeniu mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane na nasze
zlecenie, upoważnionym pracownikom, podwykonawcom, z których korzystamy pry wykonywaniu przez nas usług, podmiotom
lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
• Dane osobowe podane w niniejszym oświadczeniu przetwarzane są przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia
wynikające ze złożenia niniejszego oświadczenia, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
• Masz prawo do: żądania dostępu do podanych danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia twoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
osobowych, przeniesienia danych osobowych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
organu nadzorczego.
• Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem wyrażenia przez Administratora zgody na udział małoletniego w
Imprezie.
• Brak podania danych uniemożliwia przebywanie małoletniego na terenie Mystic Festival 2022.

