
 
Zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w warsztatach on line 

 
Organizatorem warsztatów on line jest fundacja Planeta kreatorów, z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 40/24. 
 
Oświadczam, ze zapoznałam/em sie z Zasadami uczestnictwa w warsztatach on line. 
 
Wyrazam zgode na publikacje w całości lub częściowo nadesłanych do Organizatora przez uczestników warsztatów 
on line materiałów z zachowaniem anonimowości danych osobowych, w szczególności na stronie internetowej 
planetakreatorow.org.pl, na profilach powiązanych z w/w organizacjami w mediach społecznościowych oraz w 
materiałach cyfrowych i drukowanych. 
Oświadczenie powyższe obejmuje także zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, głosu lub wypowiedzi w celach 
reklamowych i promocyjnych, prowadzonych przez Organizatora. 
Rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, głosu lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże 
się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego 
tytułu, jak również nie jest ograniczone czasowo, ilościowo lub terytorialnie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez fundację „Planeta Kreatorów” z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Racławickiej 40/24 w celu przesyłania treści marketingowych, związanych z działalnością fundacji, na mój 
adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na 
adres kontakt@planetakreatorow.org.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.  
 
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest fundacja „Planeta 
Kreatorów” z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 40/24. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji świadczeń w ramach warsztatów (zgoda na udział). 
Dane przetwarzane w celach marketingowych wykorzystywane będą tylko w tym celu, aż do czasu wycofania               
udzielonej zgody. 
 
Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych, do kopii danych, ich               
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody,            
prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego administratora, prawo do złożenia skargi do organu             
nadzorczego ochrony danych, prawo do przenaszalności danych (jeśli przetwarzanie na podstawie zgody lub umowy              
prawo do przeniesienia danych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego           
przetwarzania danych przez administratora. 
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres kontakt@planetakreatorow.org.pl  
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