
Fundacja MALTA 

ul. RATAJCZAKA 44 

61-728 Poznań 
NIP:7781406165                           
 

 

_____________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko rodzica / osoby zobowiązanej do opieki) 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(dokładny adres  i PESEL rodzica / osoby zobowiązanej do opieki) 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(telefon kontaktowy pod którym będę dostępny dla Organizatora) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE OSOBY DO 15 ROKU ŻYCIA 
 

 

Będąc osobą uprawnioną do opieki nad 

 

 

____________________________________________________________________________________: 

(imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia osoby małoletniej) 

 

1. wyrażam zgodę na jej pobyt na terenie imprezy 

……………………………………………………………….. oraz oświadczam, że przez cały czas jej 

pobytu w tych miejscach ponoszę za nią pełną odpowiedzialność, w tym za szkody przez nią 

wyrządzone, 

 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osoby małoletniej, 

nad którą sprawuję władze rodzicielską lub opiekę, w celu jej udziału w w/w imprezie, a także 

potwierdzam otrzymanie informacji o zasadach przetwarzania danych, 

 

3. oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu Imprez Fundacji Malta  

 

 

 

_______________________________ 

                                           (data i czytelny podpis) 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem podanych w niniejszym oświadczeniu danych osobowych jest Fundacja Malta  z 

siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 44 , 61-728 Poznań, zwana dalej „Administratorem”. Możecie 

się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na 

powyższy adres korespondencyjny bądź email iod@malta-festival.pl. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora polegający na zapewnieniu udziału małoletniego w Imprezie pod opieką osoby 

uprawnionej, zgodnie z Regulaminem Imprez Fundacji Malta, a także obowiązującym prawem. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także niezbędność danych do wykonania 

umowy sprzedaży biletów lub sam fakt uczestnictwa w Imprezie. 

3. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom je 

przetwarzającym na zlecenie Administratora, w tym osobom dokonującym sprawdzenia uprawnienia do 

udziału w  imprezie.  

4. Dane osobowe przechowywane są prze okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia wynikające ze 

złożenia niniejszego oświadczenia lub zawartej umowy, tj. do upływu okresu przedawnienia takich 

roszczeń.  

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania 

przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

7. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem wyrażenia przez Administratora zgody na 

udział osoby małoletniej w imprezie Fundacji Malta. Brak podania danych uniemożliwia udział osoby 

małoletniej w imprezie Fundacji Malta. 

8. Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych. 

9. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO OPIEKI 

 

 Zapoznałem się ze wskazanym wyżej obowiązkiem informacyjnym Organizatora i go akceptuję. 

 

 

                 _______________________________ 

                                          (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@malta-festival.pl


 

Fundacja MALTA 

ul. RATAJCZAKA 44 

61-728 Poznań 
NIP:7781406165                          
 
 

_____________________________________________________________________ 
(first and last name of parent/legal guardian*) 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(full address and ID number of parent/legal guardian*) 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(telephone number at which I can be reached by the Organizer*) 
 

 

 

STATEMENT OF CONSENT 

REGARDING MINORS UNDER 15 
 

 

I, the parent or legal guardian of 

 

 

____________________________________________________________________________________: 
(minor’s first and last name, ID number, date of birth) 

 

1. consent to the above minor’s participation in the 

……………………………………………………………………………….  and I assume full 

responsibility for the minor throughout the duration of their stay at the aforementioned locations, 

including liability for any damage the minor may cause, 
 

2. consent to the processing of my personal data and that of the minor, for whom I am a parent or legal 

guardian, so that the minor may participate in show organized by Fundacja Malta, and I confirm that         

I have been notified of the relevant personal data processing rules. 
 

3. state that I have read the Fundacja Malta Rules and Regulations, and the Campground Rules and 

Regulations. 
 

 

 

 

_______________________________ 
                                           (date and legible signature) 

*delete as applicable  



PERSONAL DATA PRIVACY NOTICE 
 

1. The controller of the data you provide in this waiver is the Independent Foundation, based in Poznań at 

ul. Ratajczaka 44 , 61-728, hereinafter referred to as the "Data Controller." You can contact the Data 

Controller by sending a registered letter to the address provided above or email iod@malta-festival.pl. 

2. The legal basis for the processing of your data is the legally justified interest, carried out by the Data 

Controller, to enable a minor to take part in the Event under the supervision of a legal guardian, pursuant 

to the Fundacja Malta Rules and Regulations, and Polish applicable law. The processing of your personal 

data is also legally justified in that it is necessary to fulfill the ticket sales agreement. 

3. The personal data provided in this waiver may only be submitted to entities that process the data at the 

request of the Data Controller. These entities include persons who confirm the attendee’s authorization 

to participate in the event.  

4. The personal data will be stored until the period of prescription of claims arising from the submission of 

this waiver or the conclusion of this agreement has ended.  

5. You reserve the right to access your personal data and to rectify, erase, and limit its processing, and to 

demand that the data be transferred to a different Data Controller, in accordance with applicable law.  

6. You also reserve the right to lodge a complaint with the oversight body, namely, the Chairman of the 

Office for Personal Data Protection. 

7. You must provide the above data in order for the Data Controller to permit the minor to attend the 

Fundacja Malta shows. If you do not provide this data, the minor will not be allowed to attend the 

Fundacja Malta shows. 

8. You reserve the right to lodge a valid complaint against the processing of your personal data. 

9. The Data Controller does not conduct automatic data processing or profiling. 

 

 

 
PARENT/GUARDIAN STATEMENT 

 

 I state that I have read and accept the above data privacy notice issued by the Organizer. 
 

 

                 _______________________________ 
                                          (Date and legible signature) 
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