
Oświadczenie opiekuna małoletniego uczestnika  
imprezy „Kortowiada 2022”  

 

Ja, niżej podpisany/a, jako uprawniony/a do opieki nad Małoletnim Uczestnikiem: 

Imię i nazwisko uczestnika:...............................................................................................  

Miejsce zamieszkania: ......................................................................................................  

Data urodzenia: ................................................................................................................ 

zgodnie z Regulaminem Imprezy „Kortowiada 2022”:  

wyrażam zgodę na udział Małoletniego Uczestnika w Imprezie oraz oświadczam, że ponoszę 

pełną odpowiedzialność, w tym materialną, w związku z uczestnictwem Małoletniego 
Uczestnika w Imprezie 

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Imprezy Kortowiada 2022” oraz 
w pełni akceptuję jego postanowienia, jako wiążące mnie oraz Małoletniego Uczestnika.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 
podanych w niniejszym oświadczeniu.  

Dane Opiekuna:  

Imię i nazwisko: .................................................................................................  

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

Numer dowodu tożsamości: .............................................................................. 

Numer telefonu kontaktowego: ……………………………..……………………… 

Data        Własnoręczny podpis Opiekuna 

………………………………     ..................................................  

 

  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w Oświadczeniu opiekuna 

małoletniego uczestnika imprezy „Kortowiada 2022”  

1. Administratorem danych osobowych podanych w treści Oświadczenia jest:Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, utworzony na 
mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762), NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205.  

2. Przetwarzanie danych osobowych Opiekuna oraz danych osobowych Małoletniego 

Uczestnika przekazanych Administratorowi w Oświadczeniu jest dobrowolne, ale 
niezbędne do wzięcia udziału przez Małoletniego Uczestnika w imprezie „Kortowiada 
2022” (dalej „Impreza”).  

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania 
Umowy uczestnictwa w Imprezie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis 
art. 6 ust. 1 lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej „RODO”).  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom 
prowadzącym obsługę m.in. księgową, informatyczną.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Imprezy, a po jej 
zakończeniu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych 
roszczeń Stron.  

6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a. prawo dostępu do danych osobowych,  
b. prawo do sprostowania danych osobowych, a także, w przypadkach i na 

zasadach określonych w RODO:  
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych  
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e. prawo do przenoszenia danych osobowych,  
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

7. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa Małoletniego 

Uczestnika w Imprezie.  

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium 

oferuje dostateczny poziom ochrony danych osobowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


