……………………………………...
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon kontaktowy:
ZGODA OPIEKUNA
Będąc prawnym opiekunem ……………………………..……. wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w targach Warsaw Comic Con, które
odbędą się w dniach 31.05-2.06.2019 r. w Nadarzynie pod Warszawą. Potwierdzam, że zaznajomiłem się z regulaminem targów
Warsaw Comic Con, znajdującym się na stronie www.warsawcomiccon.pl, a także zezwalam na wykorzystanie wizerunku mojego
podopiecznego utrwalonego na fotografiach bądź filmach wykonanych w czasie trwania targów Warsaw Comic Con, a także na
polach eksploatacji tj. rozpowszechnianie wizerunku poprzez udostępnienie wizerunku w Internecie, na stronach internetowych
bądź w social media (Facebook, Instragram, Foldery, Prezentacje). Ponadto, niniejsza zgoda nie powoduje powstania roszczeń
wobec Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. o zapłatę wynagrodzenia za wykorzystanie wizerunku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w
Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, dla potrzeb niezbędnych do skutecznego udzielenia zgody na udział
podopiecznego w targach Warsaw Comic Con, organizowanych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. w Nadarzynie, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do skutecznego udzielenia zgody na udział
podopiecznego w targach Warsaw Comic Con.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al.
Katowicka 62, KRS 0000671001. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skutecznego udzielenia zgody na udział
podopiecznego w targach Warsaw Comic Con. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do
innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2
(dwóch) lat od daty otrzymania przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. niniejszej zgody. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z
o.o. z siedzibą w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przewidziany
przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.

……………………………………….
PODPIS OPIEKUNA

……………………………………...
CITY, DATE

LEGAL GUARDIAN’S INFORMATION
Name:
Surname:
Address:
Contact phone:
GUARDIAN’S CONSENT
I, the legal guardian of ……………………………..……. hereby agree to her/his participation in the Warsaw Comic Con fair which
will take place on 31.05-2.06.2019 r. in Nadarzyn near Warsaw. I confirm I have read and understood the terms and conditions of the Warsaw
Comic Con, which can be found on the website www.warsawcomiccon.pl, and I consent to use of an image of the person in my care, on
photographs or films made during the Warsaw Comic Con fair, and also in the fields of exploitation, i.e. the dissemination of the image by
making the image available on the Internet, on websites or on social media (Facebook, Instragram, Brochures, Presentations). In addition,
this consent does not create claims against Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. for payment of remuneration for the use of the image.
I agree to the processing of my personal data by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. with its registered office in Nadarzyn
(postal code 05-830), Al. Katowicka 62, for the purposes necessary to effectively give consent to the ward’s participation in the
Warsaw Comic Con fair organized by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. in Nadarzyn, in accordance with Regulation (EU) 2016/679
of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).
INFORMATION CLAUS
We inform that the administrator of your personal data is PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., a company with its registered office in Nadarzyn (postal
code 05-830), Al. Katowicka 62, registered in the National Court Register under the number 0000671001. Providing personal data is voluntary, but
necessary to to effectively give consent to the ward’s participation in the Warsaw Comic Con fair. Your personal data will be processed pursuant to
Article 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR). You have the right of
access to your personal data, the right to request their rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability to another data
controller, the right to object, the right to withdraw your consent to their processing at any moment, without affecting the lawfulness of processing
based on consent before its withdrawal. You have the right to lodge a complaint concerning the data processing to the President of the Office for
Personal Data Protection. Personal data will be processed no longer than for a period of 2 (two) years from the date of receipt by PTAK WARSAW
EXPO sp. o.o. of this consent. Your personal data may be stored by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. with its registered office in Nadarzyn for the
purposes of claim establishment, redress and protection against claims for period provided for by applicable law. If you have any doubts or
questions concerning the processing of personal data by PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. with its registered office in Nadarzyn, please contact us at:
rodo@warsawexpo.eu.

……………………………………….
SIGNED

