Fundacja EMMA
KRS: 0000531974
NIP: 6751512809
Regon: 360489611

Siedziba:
ul. Cystersów 11
31‐553 Kraków

Biuro:
ul. Bałtycka 8
51‐109 Wrocław

Kontakt:
kontakt@emma.org.pl
tel. 691 033 783

Karta uczestnika warsztatów realizowanych w ramach projektu
„Wakacyjna przygoda z Fundacją EMMA” – edycja 2022
Nazwa warsztatów: ............................................................................................................................. data: .................................
Imię i nazwisko dziecka:................................................................................................ rok urodzenia: .................................
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: .....................................................................................................................
Adres zamieszkania: ........................................................................................................................................................................
Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów: ..................................................................................................................
Dziecko będzie odebrane przez (jeżeli inna osoba niż rodzić/opiekun): ................................................................................

Zgody i oświadczenia
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zajęciach organizowanych przez Fundację EMMA, a także
oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Spełniam warunki udziału w projekcie „Wakacyjna przygoda z Fundacją EMMA”, tzn. moje dziecko
mieszka lub przebywa we Wrocławiu w czasie realizacji projektu.

2.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z warsztatów i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przed rozpoczęciem i po
zakończeniu warsztatów (zgoda dotyczy wyłącznie dzieci powyżej 12 roku życia).

3.

W związku ze zmianą sytuacji prawnej i zmianą stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego
(decyzja ministra zdrowia o obowiązywaniu od 16 maja w Polsce stan zagrożenia epidemicznego)
oświadczam, że poinformuję organizatora i zrezygnuję z udziału mojego dziecka w warsztatach jeżeli:
a.

występują u niego lub osoby odprowadzającej dziecko na warsztaty objawy wskazujące na
występowanie infekcji lub choroby zakaźnej,

b.

w ciągu ostatnich 7 dni moje dziecko, miało kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji
wywołanej chorobą zakaźną, w szczególności zakażonej SARS-Cov-2.

4.

Zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa na warsztatach Fundacji EMMA w związku
z zagrożeniem zakażeniem SARS-Cov-2.

5.

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej „Obowiązek informacyjny związany z przetwarza‐
niem danych osobowych” umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie danych osobowych na wezwanie
uprawnionym jednostkom, w tym Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w przypadku wystąpienia
potencjalnego ryzyka zakażenia SARS-Cov-2.

..................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
_________________________________
* niepotrzebne skreślić

Projekt „Wakacyjna przygoda z Fundacją EMMA”
współfinansowany ze środków budżetu Gminy Wrocław.
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Zapytanie o wyrażenie zgody
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Organizatora czynności w zakresie kontaktowania się ze mną, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności numeru telefonu kontaktowego w celu poinformowania
mnie o wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej, wpływającej lub mogącej wpłynąć na stan zdrowia mojego
dziecka (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U. 2020 poz. 344
z późn. zm.). Zgoda jest dobrowolna, jednak jej nieudzielenie uniemożliwi udział dziecka w zajęciach.
Wyrażam zgodę: ☐ TAK

☐ NIE

..................................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na wykonywanie i umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek
mój/mojego dziecka zarejestrowanych podczas warsztatów oraz umieszczanie prac wykonanych podczas
warsztatów na stronie internetowej Fundacji, profilach internetowych zarządzanych przez Fundację oraz
w mediach w celu informacji i promocji działań Fundacji oraz dokumentacji zrealizowanych działań w projekcie
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda jest dobrowolna, jednak jej nieudzielenie uniemożliwi udział dziecka
w zajęciach.
Wyrażam zgodę: ☐ TAK

☐ NIE

..................................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację EMMA w celu informowania mnie
o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez Fundację.
Wyrażam zgodę: ☐ TAK

☐ NIE

..................................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych
Na podstawie 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 zwanego dalej RODO
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja EMMA z siedzibą przy ul. Cystersów 11
w Krakowie (biuro we Wrocławiu, ul. Bałtycka 8), tel. 691033783, e-mail: fundacja@emma.org.pl
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na
adres: iod@emma.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres biura Fundacji z dopiskiem „IOD”.
3. Państwa dane osobowe mogą być przekazane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu,
w przypadku, gdy Organizator warsztatów zostanie wezwany do udostępnienia tych danych na wniosek
uprawnionej jednostki. Przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się
chorób zakaźnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. i), art. 6. ust. 1 lit. d) RODO.
4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku dziecka/rodzica zarejestrowane podczas warsztatów będą
przetwarzane w celu udokumentowania przebiegu warsztatów na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f) RODO.
5. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa lub zawartych umów na realizację projektu.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji zawartych umów,
rozliczenia i monitoringu projektu, w ramach którego realizowane są warsztaty oraz prawnie uzasadnionych
interesów Administratora na podstawie obowiązujących przepisów.
Projekt „Wakacyjna przygoda z Fundacją EMMA”
współfinansowany ze środków budżetu Gminy Wrocław.

Strona 2 z 2
www.wroclaw.pl

