KARTA ZGŁOSZENIA na WARSZTATY WAKACYJNE w Centrum Kultury
Warsztaty / zajęcia:

Imię i nazwisko uczestnika:

Telefon kontaktowy:

Adres poczty elektronicznej:

Nr PESEL* (opcjonalnie, tylko wtedy, jeśli dziecko bierze udział w wycieczce)

*Akceptuję warunki / nie akceptuję warunków Regulaminu warsztatów (dostępnego
na www.kultura-siechnice.pl oraz w placówkach CK) i zgadzam się na ich stosowanie
w odniesieniu do mojego dziecka w warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach.

podpis uczestnika/rodzica lub
prawnego opiekuna

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na telefoniczny kontakt ze mną. *Wyrażam
zgodę/ nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji z Centrum Kultury w Siechnicach drogą mailową.

podpis uczestnika/rodzica lub
prawnego opiekuna

………………………………………

………………………………………

Niniejszym *wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka na potrzeby prowadzonej przez Centrum Kultury w Siechnicach
dokumentacji fotograficznej ze swoich działań statutowych oraz działań promocyjnych (publikacje w Internecie oraz formy drukowane).

podpis uczestnika/rodzica lub
prawnego opiekuna

*Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na to, by moje dziecko samodzielnie przychodziło na warsztaty oraz samodzielnie wracało do domu po ich zakończeniu. **

podpis uczestnika/rodzica lub
prawnego opiekuna

Upoważniam ………………………………………………….. Nr PESEL ……………………………………
do odbioru mojego dziecka.

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka.

………………………………………

………………………………………

podpis uczestnika/rodzica lub
prawnego opiekuna

………………………………………
*Podkreśl prawidłowe

**Dotyczy dzieci, które ukończyły 7. rok życia (art. 43 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

OBOWIĄZEK INFO RMACYJNY
W związku z rozpoczęciem s tos owan ia z dniem 25 maja 2018 r. Roz porządzenia P arl ament u Europejskie go i Rady
(UE) 2016/679 z d ni a 27 kw iet ni a 2016 r. w s prawie ochrony osó b fizycznych w zwi ązku z pr zetwarzaniem danyc h
oso bowyc h i w s praw ie sw obodnego p rzepływu takich danyc h oraz uchy lenia dyre ktywy 95/4 6/W E (ogólne r ozporz ądzenie o oc hronie danyc h osob owych ) (dalej: R oz porz ądz e nie ), zgodn ie z ar t. 13 informuję, iż:
1.

Adminis tratorem Pani/P ana d anych os obowych jest Centrum Kul tury w Siechnic ach z si edzi bą prz y ul. F abrycz nej 1 5 w S iec hnicac h. Z A dmi nis tratorem m ożna się skontaktow ać poprzez adre s kores ponde ncyjny:
ul. F abryczna 15, 55-011 Siec hnice l ub e-mail: sekr etari at@ kul tura-siec hnice. pl.

2.

Adminis trator powoł ał i nspek tora danyc h osobowyc h, z który m kont akt możl iwy jes t poprz e z adres k orespo nde ncyj ny lu b e- mail: iod@kultur a- siec hn ice. pl.

3.

Pani/P ana da ne o so bowe przetwarzane bę dą w cel u udz iał u pana / pani w warsz tatac h/z ajęc iac h - na
podst awie Art. 6 ust. 1 li t. a ogólne go roz porządz e nia o oc hronie danych os ob owych z dnia 27 kwi et ni a
2016 r.

4.

Odbi orc ami P ani/Pa na danyc h oso bowyc h będ ą wyłącznie podmi oty upraw ni one do uzys kania danyc h
oso bowyc h oraz p odm ioty, kt óre prz etw arzaj ą P ani/ P ana dane osobowe w im ieniu Centr um Kul tur y na
podst awie zawar tej z nią umo wy pow ierzenia przetw arzani a danych os obowych (tzw. po dmi oty prz etw arz ające) j ak i do st awcy usług wspier aj ących dzi ałani a Ce ntrum or az or ga ny adm i nis tracji publ icznej (jeżeli wy nika to z prze pis u praw a, decyzj i adm inis tracyj nej l ub orz eczeni a s ądowego).

5.

Pani/P ana da ne o so bowe przec howywane bę dą przez okres 1 roku od da ty zakończ enia wars ztatu/zajęć.

6.

Posiada P ani/Pan praw o do ż ądani a od adm inis tratora dostę pu do danyc h oso bowyc h, ich s pros tow ania,
usu nięc ia lub ogranicze ni a przetwarzani a.

7.

Ma Pani /Pan pr awo w ni esie ni a sk argi do or ga nu nadz orcz eg o – Prezesa Urzęd u Ochr ony Danych O so bowych.

8.

Podanie d anyc h osobowyc h je s t dob rowolne, je dnakże odmo wa podania danyc h może skutkować odm ową
udz iał u w warsz tatac h/zajęc iach.

9.

Adminis trator dokł ada wszelk ich s tar ań, a by z apewnić wszel kie środki fizycz nej, tec hn iczne j i orga nizacyjnej ochrony danych os obowych prz ed ich przypad kowym c zy umyśl nym znisz cz eni em, prz ypa dk ową
utr atą, zmi an ą, nie upr awniony m uj awnieniem, wy korz ys ta nie m czy dos tę pem, zgodnie ze ws zystkimi obowiązuj ącymi prz e pis ami .

Oświadczam, iż zapoznałem /łam się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.
(podpis uczestnika/rodzica lub prawnego opiekuna)
…………………………..

