Załącznik do Regulaminu
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Gminne Centrum Kultury w Gródku
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku
w sezonie 2022/2023
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Zajęcia
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Wiek
Adres e-mail
(opcjonalnie)
Dane
rodziców/opiekunów 1
(imię i nazwisko)
Dane do faktury
(imię i nazwisko, adres)
Ja …………………………………… będąc rodzicem/prawnym opiekunem2 w/w dziecka legitymując
się dowodem osobistym nr ……………………………. wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach
……………………….….. organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku mieszczące się
przy ulicy A. i G. Chodkiewiczów 4. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w
zajęciach. Równocześnie informuję, że dziecko choruje na ………………………./nie dotyczy2.
Oświadczam, że dziecko jest przez rodzica/opiekuna przyprowadzone na zajęcia i z nich
odbierane przez osobę dorosłą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam, że dziecko przychodzi na zajęcia i wraca samodzielnie z zajęć – rodzic/opiekun
bierze odpowiedzialność za jego drogę na i z zajęć, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższej deklaracji w celach
związanych z moim udziałem/udziałem mojego dziecka2 w zajęciach organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury w Gródku.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika zajęć

1

Nie dotyczy w przypadku pełnoletnich uczestników zajęć

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam/nie wyrażam² zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych, w
tym wizerunku mojego/mojego dziecka² do celów budowania pozytywnego wizerunku GCK w
przestrzeni publicznej i w mediach oraz wsparcia realizacji zadań statutowych GCK,
prowadzonych za pośrednictwem m.in.:

●

tablic informacyjnych na terenie GCK

●

strony internetowej GCK pod adresem: www.gckgrodek.pl

portali społecznościowych, na których GCK prowadzi swoje konta – Facebook, Instagram.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna/ pełnoletniego uczestnika zajęć

Oświadczam, iż zapoznałam/-łem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury w Gródku i w pełni go akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
..….……………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika zajęć

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (RODO) informuję, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w
Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail:
biuro@gckgrodek.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod
adresem email: iod@aae.com.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą;
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usług lub zawarcia umowy.

