KARTA ZAPISU NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
PN. „NASZE ŚWIETLICE I OKOLICE” W TERMINIE 22.08-26.08. 2022 r.
Dane uczestnika zajęć:
Imię i nazwisko …………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………..
Zamieszkały (miejscowość) …………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy (rodzica/opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisany oświadczam, iż:
1.
2.
3.

O ewentualnej rezygnacji z zajęć zobowiązuję się niezwłocznie poinformować GOK, by nie blokować dostępu do zajęć
innym uczestnikom.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych i fałszywych oświadczeń.
Złożenie karty zapisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu pobytu uczestnika na zajęciach.

……………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Poniższe zgody oraz klauzula informacyjna dotyczą zajęć, pn.
22.08-26.08.2022

„NASZE ŚWIETLICE I OKOLICE” w terminie

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w wyżej wskazanych zajęciach. Rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej do domu oraz oświadczają,
że u dziecka/podopiecznego nie ma przeciwwskazań wychowawczych ani zdrowotnych, które mogą uniemożliwić jego udział
w zajęciach.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a, jako rodzic/opiekun prawny wyżej wskazanego uczestnika zajęć, wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie danych osobowych podanych w karcie zapisu i składanych
oświadczeniach, w związku z organizacją i realizacją wyżej wskazanych zajęć.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. .Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrania zawierających wizerunek
mojego dziecka/podopiecznego zarejestrowany podczas zajęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie
zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz nagrania mogą zostać umieszczone w mediach, na stronie internetowej oraz innych
mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, stronie internetowej Gminy Kleszczów oraz w materiałach
promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych oraz sprawozdawczych GOK w Kleszczowie.
Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej zarówno postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu
z
wizerunkami
innych
osób.
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego wyrażam dobrowolnie.

…………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Obowiązek informacyjny:
Na
podstawie
art.
13
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – dalej RODO – informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego danych osobowych podanych w Karcie zapisu i zgodach jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym
można
skontaktować
się
za
pośrednictwem
adresu
e-mail: iod@gok.kleszczow.pl oraz pisemnie na adres Administratora;
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i dziecka/podopiecznego danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji kart dokumentacji bądź rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w celu promocji wydarzenia oraz instytucji.
5. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku, odbiorcami danych będą osoby, które zapoznają się z nim
w mediach, na stronie internetowej oraz w innych mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie,
na stronie internetowej Gminy Kleszczów, w materiałach promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, reklamowych
i marketingowych oraz sprawozdawczych GOK w Kleszczowie.
6. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa oraz z nadanej kategorii archiwalnej.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy
RODO.
8. Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uczestnictwa
w zajęciach.

