
OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA USTAWOWEGO

1.
OŚWIADCZENIE DOT. ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

Oświadczam, że w imieniu własnym oraz zgłoszonych przeze mnie osób zapoznałam/em się z 
Regulaminem oraz warunkami ogólnymi półkolonii letnich Bronx Kids oraz pozostałymi informacjami 
stanowiącymi integralną część Formularza Zgłoszeniowego jednocześnie potwierdzając prawdziwość 
wszystkich danych zawartych w niniejszym Formularzu Uczestnictwa. 

………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

2.
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka umożliwia uczestnictwo w przedmiotowych półkoloniach.

………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

3.
OŚWIADCZENIE RODO

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 
administratora danych osobowych, którym jest Polimorfia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie
 31-344, przy ulicy Ojcowskiej 166A w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 dla potrzeb realizacji usługi. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 

            …………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* córki/syna* 
…………………………...……….…………………………………………...… i w jego 
imieniu składam niniejsze oświadczenie. (*- niepotrzebne skreślić) 

Ja niżej podpisana/y: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90,
poz. 631 z późniejszymi zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, 
że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo, wykonywanych w trakcie półkolonii 
organizowanych przez spółkę Polimorfia Sp. z o.o s.k. (dalej: Administrator) w celu 
prowadzenia akcji informacyjnych, reklamowych, marketingowych oraz marketingu 
bezpośredniego firmy w mediach elektronicznych, szczególnie na stronach internetowych 
oraz portalach prowadzonych przez Administratora, broszurach i ulotkach wydawanych przez
Administratora oraz w prasie. 
Jednocześnie oświadczam, iż wykonywane zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr 
osobistych mojego dziecka. 

Niniejsza zgoda: 
• nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,
 • wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w 
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie
(istniejących i przyszłych) względem spółki Polimorfia Sp. z o.o s.k. z tytułu

wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu. 

            …………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego


