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ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

na uczestnictwo małoletniego w Konkursie Cosplay na 

Ogólnopolskim festiwalu Sabat Fiction-Fest 2021 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią udostępnionego na stronie: https://sabatfiction-fest.pl/ 

–  Regulaminu Konkursu Cosplay odbywającego się podczas Ogólnopolskiego festiwalu Sabat Fiction-

Fest 2021 w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku oraz w całości akceptuję jego postanowienia, w tym 

postanowienia dot. nieodpłatnego udostępniania w mediach społecznościowych (w Internecie) 

wizerunku uczestników Konkursu Cosplay, który został utrwalony na fotografiach oraz filmach 

wykonanych przez Organizatorów lub uczestników i udostępnionych w związku z udziałem w 

Konkursie Cosplay.  

 
 
Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………………………., 

(Imię i Nazwisko małoletniego) 
 

pozostającej/ego pod moją opieką prawną [dalej: Podopieczny], w Konkursie Cosplay odbywającym 

się w ramach Ogólnopolskiego festiwalu Sabat Fiction-Fest 2021 w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku, 

tym samym wyrażam zgodę na udostępnienie przez małoletniego niezbędnych danych osobowych na 

potrzeby procedury rejestracji (formularz zgłoszeniowy) oraz nieodpłatną i nieograniczoną w czasie 

publikację wizerunku Podopiecznego utrwaloną na fotografiach i filmie wykonanym w związku z 

udziałem w Konkursie Cosplay.  

 
Jednocześnie wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez Organizatora moich oraz mojego 

Podopiecznego danych osobowych, które świadomie i dobrowolnie podałem/am. Dodatkowo 

oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dot. ochrony danych osobowych 

[*szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się na drugiej stronie formularza zgody]. 

 
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów składających  

oświadczenia i wyrażających zgodę na udział  

małoletniego w wydarzeniu:         

 
 
……………………………………………………………………………    
 
 
……………………………………………………………………………   
 

 

 

Miejsce i data: …………………………………………………… 

 
 

*Wyrażenie zgody umożliwi nam dalszy kontakt z Twoim Podopiecznym oraz przetwarzanie podanych przez Was 

danych osobowych w celu organizacji Ogólnopolskiego festiwalu Sabat Fiction-Fest 2021 oraz innych 

wydarzeń towarzyszących festiwalowi. Ponadto wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych umożliwi 

Twojemu Podopiecznemu udział w Konkursie Cosplay.  
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Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Stowarzyszenie Sabat Fiction z siedzibą 

w Kielcach, przy ul. Czachowskiego 78, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem 0000510453. 
  

Wyrażając zgodę przysługuje Tobie prawo do wglądu i żądania poprawienia podanych danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, a także ich wycofania, co wiąże się z uniemożliwieniem dalszego udziału Podopiecznego 

w Konkursie Cosplay. Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych. Podane przez Ciebie imię, nazwisko oraz przez Twojego Podopiecznego – pozostałem, 

wymagane dane osobowe, w tym Jego imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia posłużą do 

zabezpieczenia interesu prawnego Organizatora, Podopiecznego oraz innych uczestników wydarzenia. Dane 

osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu ciążących na nas obowiązków lub zakończeniu czynności 

związanych z organizacją wydarzenia. 
 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) i b) oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 

Poszczególne czynności przetwarzania mogą być dokonywane przez zautomatyzowany system podejmowania 

decyzji, jednak nie będzie to miało wpływu na Twoją i Podopiecznego sytuację oraz nie poniesiesz z tego tytułu 

żadnych konsekwencji. 
 

Musisz wiedzieć, że Wasze dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią osób i podmiotów: 

a. członkom oraz pracownikom i wolontariuszom Stowarzyszenia Sabat Fiction na podstawie 

upoważnienia Zarządu; 

b. uczestnikom festiwalów przez nas organizowanych 

–  tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów. 
 

Korzystamy z usług Google LLC, wobec czego Twoje dane mogą zostać przekazane przez nas poza Europejski 

Obszar Gospodarczy, w związku z tym, że część serwerów firmy Google LLC znajduje się poza Unią Europejską. 

Szczegółowe informacje o środkach bezpieczeństwa przez nich stosowanych znajdziesz tu: 

https://policies.google.com/privacy?gl=pl. 
 

W razie stwierdzenia naruszeń przepisów, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych 

sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych  

 

Dziękujemy, że poświęciłeś te kilka minut na zapoznanie się z formularzem zgody oraz klauzulą 

ochrony danych osobowych. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy wszystkie istotne w tym zakresie 

informacje. W przypadku pytań dot. RODO prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres 

email: biuro@sabatfiction.pl lub tradycyjnie, wysyłając list do naszej siedziby.  

Jeżeli masz pytania dot. udziału Twojego Podopiecznego w wydarzeniu, prosimy o kontakt poprzez 

wysłanie wiadomości na adres email: a.winiarska@sabatfiction-fest.pl lub za pośrednictwem profilu 

wydarzenia (Facebook) dostępnym pod linkiem: https://www.facebook.com/SabatFictionFest/. 
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