
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ OSOBY PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA W NOCY HORRORÓW KINA CENTRUM 

Ja, (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ………………………………………………..……………………………………………………………..… 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………..……………………………………………………………..… 

w Nocy Horrorów, która odbędzie się w nocy z piątku na sobotę - z 29. na 30. października 2021 roku w Kinie 

Centrum w Brzegu (zwane dalej wydarzeniem). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z tego, że Noc Horrorów 

rozpocznie się o godz. 21:00 i zakończy około godz. 3:20 i biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko będące 

uczestnikiem wydarzenia. Dodatkowo, oświadczam, że formalnie i praktycznie to ja odpowiadam za opiekę nad 

dzieckiem w trakcie wydarzenia – Kino Centrum nie gwarantuje opieki. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek 

szkód przez moje dziecko – ponoszę pełną odpowiedzialność za ich usunięcie lub pokrycie kosztów 

naprawy/wymiany zniszczonego mienia. Zapewnię mojemu dziecku bezpieczne dotarcie z domu do siedziby kina 

i powrót z wydarzenia – z kina do domu. W drodze (tam i powrót) odpowiadam za bezpieczeństwo mojego 

dziecka. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Kina Centrum oraz Regulamin Nocy Horrorów Kina Centrum. 

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego: 

Adres zamieszkania: ………………………………………………..……………………………………………………………..… 

Telefon kontaktowy, pod którym rodzic/opiekun prawny dostępny będzie w trakcie trwania 

wydarzenia: ………………………………………………..……………………………………………………………..… 

Numer telefonu może być wykorzystany w celu potwierdzenia prawdziwości oświadczenia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg.  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Brzeskim Centrum Kultury: Tomasz Stokłosa, stoper@poczta.fm.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji i promocji eventu, szkolenia, imprezy, PODSTAWA 

PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem, PODSTAWA 

PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, 

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO; potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona 

przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) 

4. Twoje dane są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług, realizacji celów, po czym zostają w bezpieczny 

sposób usunięte i zniszczone. Dane mogę być przechowywane dłużej jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa. 

5. W związku z realizacją celów Twoje dane mogą zostać przekazane do ubezpieczycieli, podwykonawców, odpowiednich 

służb – w tym służb sanitarnych.  

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Przysługujące Tobie prawa: dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, 

prawo do usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanie jest dobrowolne, niemniej brak takiej zgody uniemożliwi 

uczestnictwo w wydarzeniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały 

profilowaniu. 

 

…………………………………….…….……………… 

data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica 

mailto:stoper@poczta.fm

