Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ja, niżej podpisany ………………………………………….. rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu,
niniejszym wyrażam zgodę na wzięcie udziału …………………………………, data urodzenia …………………….
(„Uczestnika Konkursu”) w Konkursie, w tym w występie finałowym IV Edycji Przeglądu Młodych
Talentów MARYWILSKA 44 w dniu 15 czerwca 2019 r. w Warszawie (03-042 ), ul. Marywilska 44 (
scena na terenie CH MARYWILSKA 44). Oświadcza również, iż wobec Uczestnika Konkursu:
1) nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiłyby Uczestnikowi Konkursu
wzięcie udziału w Konkursie oraz w występie na żywo przed publicznością,
2) mam świadomość, że wszelkie działania, które Uczestnik Konkursu podejmie w ramach
Konkursu i występu na żywo, ponosi na własną odpowiedzialność i ryzyko,
3) zwalniam Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie następstwa nieszczęśliwych
wypadków, siły wyższej, działania osób trzecich i innych skutkujących wystąpieniem
jakiejkolwiek szkody, jeżeli szkoda nie została spowodowana z winy Organizatora,
4) Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń
Organizatora oraz osób przez niego wskazanych, dotyczących sposobu zachowania się
podczas koncertu na żywo,
5) uznaję, że wszystkie decyzje dotyczące Konkursu i koncertu należą wyłącznie do Organizatora
oraz że mają charakter ostateczny i nie mogą być kwestionowane przez Uczestnika Konkursu
w żadnym momencie.

--------------------------------

--------------------------------

(podpis Uczestnika Konkursu) (podpis rodzina lub opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-042) przy ul. Marywilskiej 44, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359265, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 524-271-14-28, REGON 142434636 . Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wyrażam zgodę na, przetwarzanie moich danych osobowych
przez MARYWILSKA 44 Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych, w celach kontaktowych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

….………………………………….
Data i podpis
Chcę być informowany/a e-mailowo lub telefonicznie o produktach i ofertach specjalnych
MARYWILSKA 44 Sp. z o.o i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych
oraz marketingowych wysyłanych przez MARYWILSKA 44 Sp. z o.o na podany adres e-mail lub
telefon.

………………………………………
Data i podpis










Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną: iod@marywilska44.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
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 przenoszenia danych.
Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny
sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną
decyzją.
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