KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
DOMU KULTURY W KOZACH
(uczestnik niepełnoletni)
1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ……………………………………………………………………………..…….…
2. Rok urodzenia: ………………………………………………
3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:
…………………………………………………….…………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………….…………….………………………………………………………………………..

4. Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………….….…….
5. Adres zamieszkania uczestnika zajęć: …………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………..………………
(imiona i nazwiska obojga rodziców lub opiekunów prawnych)

DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE
Deklaruję uczestnictwo w zajęciach:
„Ferie zimowe z Domem Kultury w Kozach”
(nazwa zajęć)

przez …………………………………………………………………………..………………
(imię i nazwisko uczestnika zajęć)

w godzinach i dniach wyznaczonych przez Dom Kultury w Kozach, jak również w wyjazdach
i imprezach organizowanych przez Dom Kultury w Kozach.
Równocześnie zapewniam, iż zobowiązuję się do przestrzegania dyscypliny
i regulaminu wewnętrznego Domu Kultury w Kozach.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka (uczestnika zajęć) pozwala na udział
w zajęciach i poinformowałem/am o wszelkich możliwych jego ograniczeniach, mogących
wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie mojego dziecka podczas zajęć.
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za drogę dziecka na zajęcia i jego powrót
do domu.
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem wewnętrznym Domu Kultury w Kozach.

…………………………………………………………………..………………
(data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

Kozy, ……………………………………………
(data)

OŚWIADCZENIE
§1
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Kozach moich i naszego dziecka danych osobowych
zawartych w niniejszej Karcie uczestnika zajęć Domu Kultury w Kozach, w celu przeprowadzenia zajęć „Ferie zimowe z Domem Kultury
w Kozach” oraz w celu promocji niniejszych zajęć w mediach, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach,
gazetkach itp.
§2
Wyrażam/y na rzecz Domu Kultury w Kozach zgodę na wykorzystanie przez Dom Kultury w Kozach lub przez inne osoby
na zlecenie Domu Kultury w Kozach wizerunku mojego/naszego dziecka, w tym 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 w ramach realizacji działań kulturalno-edukacyjnych, materiałach
służących popularyzacji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach poprzez rozpowszechnianie
wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
do odwołania zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu.
§3
Ponadto wyrażam/y zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze mnie/przez moje/nasze dziecko na stronach
internetowych Domu Kultury w Kozach, rozpowszechnianie oraz publikowanie prac w materiałach służących popularyzacji działań
kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach
internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. do odwołania zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu.
§4
Dom Kultury w Kozach może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych
w niniejszym oświadczeniu, w celu promocji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach.
§5
Oświadczam, że zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu udzielam/y nieodpłatnie oraz bezterminowo.

...……………………….………………………………………………
.…….……………………….………………………………………
(czytelny podpis Małoletniego w wieku 13-18 lat)

….……………………..……………………………………………....
(czytelny podpis składającego oświadczenie, rodziców
lub opiekunów prawnych)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2 , 43-340 Kozy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:
iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
uczestnictwa w zajęciach.
7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

…………………….……………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie, rodziców lub opiekunów prawnych)

