ZOOuniwerek
Formularz zgłoszeniowy dziecka
Zgłaszam udział mojego dziecka w zajęciach edukacyjnych, odbywających się w ramach
ZOO-uniwerku na terenie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.
Termin: …......................................................
Dane dziecka
Imiona i nazwisko dziecka …………………………………………………………..
Data urodzenia…………………. wiek dziecka …………………
Imiona i nazwisko ojca ………………………………………………………………
Imiona i nazwisko matki …………………………………………………………….
Dokładny adres zamieszkania ……………………………………………………….
tel. …………. tel. kom ojca……………….. tel. kom. matki……………………….
Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeśli jest inny niż adres dziecka)
…………………………………………………………………………………………
Dokładny adres zamieszkania dziecka …………………………………………………
…………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………….
Informacje i uwagi dotyczące dziecka (np. zdrowotne, żywieniowe, czy jest uczulony, czy
przyjmuje leki, inne)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu mu właściwej opieki.
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych
Rodziców/opiekunów oraz dzieci jest Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu
Zoologicznego PANDA.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do
uczestnictwa w projekcie ZOOuniwerek.
Dane osobowe uczestników pozyskiwane są w celu organizacji projektu ZOOuniwerek oraz
związanych z nim imprez.
Dane osobowe uczestników będą udostępniane innym podmiotom ( operatorom pocztowym

i firmom kurierskim) jedynie w celu realizacji zadań związanych z organizacją projektu.
Rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym każdego Studenta ZOO-uniwerku przysługuje
prawo dostępu do danych osobowych Studenta ZOO-uniwerku oraz prawo ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu
rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie ZOO-uniwerek przez
Studenta jest niemożliwe i w związku z tym jest jednoznaczne z rezygnacją z
uczestnictwa.
Nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach
dotyczących projektu ZOO-uniwerek o charakterze informacyjnym i promocyjnym
(fotografie, filmy wideo i nagrania audio) oraz na stronie internetowej panda.zoo.pl, oraz
za pośrednictwem pozostałych kanałów dystrybucji o projekcie (takich jak TV, prasa)
następuje na podstawie zgody wyrażonej przez opiekuna prawnego dziecka w formularzu
zgłoszeniowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie powyższych danych osobowych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas zajęć z wizerunkiem mojego
dziecka na stronie internetowej Fundacji PANDA oraz w innych publikacjach.

Data……………………
Podpis……………………………

