
 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKYU CIEPŁE MYŚŁI CIEPŁE DZWIĘKI 
w terminie:  05.10.2022 – 30.11.2022 
 
Dane uczestnika: 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………...  
 
Dane kontaktowe: 
 
Telefon kontaktowy: …………………………………….………………………….. 
 
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………… 
 

 

Akceptuję warunki przedstawione w Regulaminie projektu ciepłe myśli- ciepłe 
dźwięki (dostępny na www.kultura-siechnice.pl oraz w placówkach CK) i zgadzam się 
na ich stosowanie w odniesieniu do uczestnictwa mojego / mojego dziecka organizo-
wanego  przez Centrum Kultury w Siechnicach i PGE Energia Ciepła S.A 

 

podpis uczestnika/rodzica lub  
prawnego opiekuna 

 
……………………………………… 

 

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam na telefoniczny kontakt ze mną. *Wyrażam 
zgodę/nie wyrażam 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 mo-
jego/mojego dziecka na potrzeby prowadzonej przez Centrum Kultury w Siechnicach 
oraz PGE Energia Ciepła S.A.  dokumentacji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej w 
ramach realizowanego projektu oraz działań promujących projekt  (publikacje w In-
ternecie oraz formy drukowane).  

 

podpis uczestnika/rodzica lub  
prawnego opiekuna 

 
……………………………………… 

 

Oświadczam, że moje dziecko będzie samodzielne przychodziło na warsztaty oraz sa-
modzielnie wracało do domu po ich zakończeniu.**  

 

podpis uczestnika/rodzica lub  
prawnego opiekuna 

 
……………………………………… 

 

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycz-
nej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka, jeśli zaistnia-
łaby taka potrzeba. 

 
 

podpis uczestnika/rodzica lub  
prawnego opiekuna 

 

……………………………………… 

*Podkreśl prawidłowe 



 
 

 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W związku z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w spraw ie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danyc h osobowych) (dale j :  
Rozporządzenie/RODO),  zgodnie z  ar t.  13 pkt 1  i  2   informuję,  iż :  

1.  Administratorem Pani/P ana danych osobowych jest  :  

Centrum Kultury  w S iechnicach z  s iedz ibą przy ul.  Fabrycznej  15 w S iechnicach.  Z  Administratorem można 
s ię  skontaktować poprzez adres koresponde ncyjny : u l.  Fabryczna 15,  55-011 Siechnice,   e-mai l:  sekreta-
ria@kultura-s iechnice.p l lub te lefonicznie:   Te l. :  71  311 39 97  oraz  

PGE Energia Ciepła S.A.  z  s iedz ibą w Warszawie,  Budy nek Sky light,  X I I  p.  przy ul .  Złotej  59,  zarejestro-
waną w Sądzie Rejonowym dla m. st.  Warszawy w Warszawie,  XI I  Wydział  Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego pod numerem KRS 0000013479,  NIP 6420000642 

2.  Administrator  –  Centrum Kultury w S iechnic ach wyznaczył   inspektora danych osobowych,  z  którym kon-
takt  możl iwy jest poprzez  adres korespondencyjny  lub e-mail: iod@kultura-siec hnice.pl.  Administ rator  
PGE Energia Ciepła S.A.  wyznaczył  Inspektora ochrony Danych z  którym kontakt jest moż l iwy poprzez  ad-
res korespondencyjny lub  e-mai l  iod.pgeec@gkpge.pl,  

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udz iału pana /pani w warsz tatach/zajęc iach -  na 
podstawie  Art.  6  ust.  1  l i t .  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 
2016 r. ,  t j .  wyrażonej  dobrowolnie zgody.  Dane osobowe będą rów nież przetwarzane na podstawie  art.  6  
ust  1 l i t  c)  RODO t.  wypełnienia obowiązku prawnego c iąż ącego na Administratorze a wynikającego z  
przepisów finansowo – księgowych czy też  archiwizacj i .  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowyc h będą wyłącznie podmioty  uprawnione do uzyskania danych 
osobowyc h oraz podmioty,  które przetwarzają Pani/  Pana dane osobowe w imieniu Centrum Kultury w 
Siechnicach oraz  1.  PGE Energia Ciepła S.A.  z  s iedz ibą w Warszawie   na podstawie zawartej  z  nią 
umowy powierzen ia przetwarz ania danych osobowych (tzw.  podmioty  przetwarzające)  jak i  dostawcy 
usług wspierających działan ia Centrum Kultury  w S iechnicach  oraz organy administracj i  publ icznej ( je-
żeli  wynika to z  przepisu praw a,  decyzj i  aministracyjnej  lub orzeczenia sądowego).  

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3  lat od daty  zakończenia warsztatu/zajęć.  

6.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowyc h,  ich sprostowania,  
usunięc ia lub ograniczenia przetwarzania oraz c ofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowyc h co 
można zreal izować kontaktując się z  Administratorem osobiśc ie,  mai lowo na adres  wskazany w pkt  1) 
oraz l is townie  na adres s iedziby Centrum Kultury w Siechnic ach podany w pkt 1.  Cofniecie  zgody nie ma 
wpływu na z godność z  prawem przetwarzania,  k tórego dokonano na podstawie zgody przed jej  wycofa-
niem.   

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych.  

8.  Podanie  danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże odmowa podania danyc h może skutkować odmową 
udz iału w warsztatach/zajęc iach.  

9.  Podane dane nie  będą poddane prof i lowaniu.  

10.  Podane dane nie  będą przekaz ywane do  państw trzecich ani organizacj i  międzynarodowych.  

11.  Administratorzy dokłada wszelkic h starań,  aby zapewnić wsz elk ie środki  f izycznej ,  technicznej  i  organiza-
cyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym c zy umyślnym zniszczeniem, prz ypadkową 
utratą,  zmianą,  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,  zgodnie  ze wszystkimi obo-
wiązującymi  przepisami.  

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

 
 
 

………………………….. 


