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Numer rekrutacyjny Imię uczestnika

DUT ................................. .................................

Podpisując niniejszy formularz wyrażam zgodę aby w/w dziecko uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez Fundację Wspierania
Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, zwanego dalej DUT, prosimy o
akceptację poniższych oświadczeń, wyrażoną poprzez zaznaczenie znakiem X właściwych kwadratów.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem DUT i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących DUT w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka dla celów niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji oraz organizacji DUT.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka dla celów pozostałej działalności Fundacji

związanej z propagowaniem nauki i techniki przez Fundację wśród młodzieży i dzieci.
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci wyczytania imienia i nazwiska dziecka podczas wręczania

indeksów i dyplomów uczestnikom DUT.
Zgadzam się  na  przetwarzanie  oraz  wykorzystanie  wizerunku dziecka oraz  na  publikowanie  zdjęć,  audycji,  wywiadów z

udziałem dziecka na stronach internetowych DUT, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych DUT bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.

W  zakresie  dotyczącym  ochrony  danych  osobowych  przysługuje  prawo  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych.Informujemy jednakże, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach I
wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

Podpis ......................................................
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

Administratorem Twoich  danych  osobowych  oraz  dziecka  jest  Fundacja  Wspierania  Edukacji  przy  Stowarzyszeniu  „Dolina1.
Lotnicza”, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów zwana dalej Administratorem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się dzwoniąc pod numer (17) 888-60-03 bądź pisząc na wskazane w pkt. 2 adresy.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:2.
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub email: info@dolina-wiedzy.pl
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy3.
pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa dziecka w DUT (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie
Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Twoje dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz celem podjęcia4.
niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i  realizacja Umowy nie będą5.
możliwe.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później - w6.
zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
Administrator  może  przekazać  Twoje  dane  podmiotom  stale  współpracującym  z  Administratorem  przy  organizacji  DUT,7.
sponsorom DUT.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia8.
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu9.
nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji10.
będących wynikiem profilowania.
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