
……………………………….., ………………….. 
                        Miasto                                  dnia    

……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna 

 

………………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej  

w zabawie typu escape room  
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego

*
 …… 

………………………………………………………….. w wieku ………………………… lat 

(imię i nazwisko) 

w organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku , zabawie typu escape room „Historia Józefa K.” (dalej „zabawą”), 

która odbywa się w Świdniku na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury (Al. Lotników Polskich 24, Świdnik) 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem pokoju zagadek „Historia Józefa K.” i akceptuje wszystkie 

zawarte w nim postanowienia, a nadto oświadczam, że:  

 nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka (podopiecznego) w wyżej wymienionej Zabawie, 

 wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku (podopiecznemu) oraz poddania go zabiegom medycznym 

ratującym jego życie i zdrowie w nagłych wypadkach, 

 przyjmuję do wiadomości, że organizator, ani żaden z podmiotów współpracujących przy organizacji Zabawy (dalej 

„Organizatorzy”), nie biorą odpowiedzialności za sprawowanie opieki nad moim dzieckiem (podopiecznym),  

 ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez moje dziecko (podopiecznego) podczas trwania 

Zabawy, 

 akceptuję zasadę, że Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników jak również osób trzecich za 

jakiekolwiek szkody osobowe i/lub majątkowe powstałe w trakcie lub w związku z uczestnictwem w Zabawie, a także nie 

ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników Zabawy oraz osób trzecich. 

 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku wizerunku 

mojego dziecka oraz na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku 

wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych 

osób utrwalonymi podczas zabawy w escape roomie, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w 

szczególności na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.w 

celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Świdniku działalnością zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

                 …………………………………… 

            Podpis rodzica/opiekuna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO 

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest  Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników 

Polskich 24, 21-040 Świdnik 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w następujących celach:  

a) w celu uczestnictwa Pani/Pana dziecka w escape roomie- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

b) wizerunek Pani/Pana dziecka -w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez 

administratora działalnością- na podstawie art.  6  ust. 1  lit. a RODO. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w escape roomie. 

 

                                                 
*
 Niepotrzebne skreślić. 

mailto:iod-j@e-swidnik.pl

