FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH
TARNÓW 2019

1..................................................................................................................................................…
IMIĘ I NAZWISKO

2..................................................................................................................................................…
NUMER PESEL

3..................................................................................................................................................…
ADRES ZAMIESZKANIA

4.....................................................................................................................................................
TELEFON

5..................................................................................................................................................…
IMIONA RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW

6.....................................................................................................................................................
NUMER TELEFONU RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

7. POZWÓL NAM SIEBIE POZNAĆ:
Ponumeruj zgodnie z zainteresowaniem, wg skali :






1 - Najbardziej mnie interesuje
….
5 - najmniej mnie interesuje

Spacer /Wycieczki górskie
Muzea/historia
Teatr/ drama
Modlitwa i kontemplacja
Dzieła miłosierdzia

8. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz programem V OFM, dostępnymi na stronie internetowej:
http://www.sluzebniczkitarnow.pl,
wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
…………..………………………………………..
w V Ogólnopolskim Forum Młodych w Tarnowie w dniach 1-4 .05. 2019 r, organizowanym przez Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Tarnowska
……………………………...…..……...………
Data i podpis matki/ prawnego opiekuna

….…………………..…………………………
Data i podpis ojca/ prawnego opiekuna

9. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja, niżej podpisany/a*:
……….....................………………………………………………….....………………………,
Imię i nazwisko wraz adresem zamieszkania
niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na: przetwarzanie (w tym utrwalanie i rozpowszechnianie) przez
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP wizerunku mojego dziecka : ( imię i nazwisko)
……………………………………………………….., w tym utrwalonego w związku z różnego rodzaju
wyjazdami, zajęciami i wydarzeniami organizowanymi przez Zgromadzenie w ramach OFM, w których będzie ono

uczestniczyć, przy czym jego wizerunek może być także zestawiany z wizerunkami innych osób oraz opatrywany
stosownymi informacjami oraz komentarzami; powyższe może nastąpić za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności stron internetowych i portali społecznościowych oraz poprzez zamieszczanie tego
wizerunku w kronice, na tablicach ściennych, oraz folderach.
Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku
dziecka wyłącznie
w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, w tym dla
dokumentowania działalności tej organizacji i informowania o niej, oraz realizacji jej celów; udzielona zgoda jest
nieograniczona czasowo i terytorialnie.
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP danych osobowych w
postaci wizerunku, na których utrwalanie i rozpowszechnianie udzielona została zgoda.
TAK

NIE
….……..…………….………………….

.….……..………….…….…………….

miejscowość i data
oraz czytelny podpis matki

miejscowość i data
oraz czytelny podpis ojca

10. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem
przyjęcia uczestnictwa w w/w spotkaniu.

niezbędnym do

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przedłożonych danych osobowych przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek NMP NP Prowincja Tarnowska
gromadzonych w celu przyjęcia zgłoszenia
i udziału mojego dziecka w Ogólnopolskim Forum Młodych w Tarnowie.
……………………………..…………
Data i podpis matki/ prawnego opiekuna

………………………………………
Data i podpis ojca/ prawnego opiekuna

11. Zobowiązuję się pokryć koszty udziału (120 PLN), które obejmują ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie
i inne materiały. Wpłata bezzwrotnej zaliczki (50 PLN) na konto bankowe: PKO BANK POLSKI 70 1020 4955
0000 7702 0241 7186 , z dopiskiem „Imię i Nazwisko, zaliczka Forum Młodych”, oraz 70 PLN w dniu
rozpoczęcia Forum.
12.Akceptuję zasady przyjęte przez organizatorów zawarte w regulaminie, dostępnym na stronie internetowej
Zgromadzenia – organizatora spotkania.
13.Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi,
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez organizatora lub opiekunów w czasie trwania
Ogólnopolskiego Forum Młodych. Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
mojego dziecka w spotkaniu.
……………………………..…………
Data i podpis matki/ prawnego opiekuna

………………………………………
Data i podpis ojca/ prawnego opiekuna

Klauzula Informacyjna RODO
Organizatorem spotkania oraz Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Tarnowska, ul.
Mościckiego 18, 33-100 Tarnów. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: tarnowstrona@gmail.com
lub telefonując pod numer: (14) 621 29 45
Dane osobowe pozyskiwane są w celu przyjęcia zgłoszenia udziału w V Ogólnopolskim Forum Młodych w Tarnowie a także jego organizacji i
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom OFM. Przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz
na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKAJĄ PAŃSTWO NA : http://www.sluzebniczkitarnow.pl, w zakładce OFM

