KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
UCZESTNICZĄCEJ W ZAJĘCIACH W GDK W SKRWILNIE

Imię i Nazwisko dziecka: ...............................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................
Szkoła/Przedszkole, do którego uczęszcza dziecko: ......................................................
Klasa/oddział: .................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ................................................................
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego: ....................................................
Nazwa zajęć: ...................................................................................................................
❒ Oświadczam, że dziecko będzie wracać z zajęć samodzielnie.
lub
Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do odbioru dziecka po zakończonych
zajęciach:

.........................................................................................................................................
Wymienione osoby biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka, od momentu odebrania go z Gminnego Domu Kultury
w Skrwilnie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w zajęciach
organizowanych przez GDK w Skrwilnie oraz Regulaminem korzystania z pracowni
GDK w Skrwilnie dostępnymi na stronie www.gok.skrwilno.pl
.........................................................................................................
Miejscowość, data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia w
zakresie obejmującym imię i nazwisko (w szczególności umieszczenie tych danych na liście zbiorczej
wywieszanej w budynku Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie, na stronie internetowej i fb), adres
zamieszkania, przez Gminny Dom Kultury w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno dla celów
związanych z prawidłowym przebiegiem rekrutacji i uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach
odbywających się w GDK w Skrwilnie. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu
do treści danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania. rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 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, s. 1)
Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie
GDK w Skrwilnie, podczas wyjazdów, konkursów itp. przez Gminny Dom Kultury w Skrwilnie, ul.
Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, na stronie internetowej, portalu Facebook oraz w mediach-prasie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych mojego dziecka i ich
poprawiania. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
............................................................................................
Miejscowość, data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, numer telefonu przez Gminny Dom Kultury w Skrwilnie, ul. Rypińska 7,
87-510 Skrwilno dla celów związanych z prawidłowym przebiegiem rekrutacji i uczestnictwem mojego
dziecka w zajęciach artystycznych odbywających się w GDK w Skrwilnie. Podanie danych jest
dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 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, s. 1)
............................................................................................
Miejscowość, data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie, rozpowszechnianie i
swobodne decydowanie przez GDK w Skrwilnie o przeznaczeniu dzieła mojego dziecka powstałego
podczas zajęć w GDK w Skrwilnie, a także przetworzenie na cele promocyjne. Wyrażam zgodę na
opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na powielonych, przetworzonych kopiach dzieła.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych mojego dziecka i ich
poprawiania. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
................................................................................
Miejscowość, data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje
się, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dyrektor Gminnego Domu
Kultury w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• uczestnictwa w konkursie
• uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym
• uczestnictwa w zajęciach i warsztatach
• organizacji wycieczek
na podstawie art. 6 ust.1 lit. c/e RODO - przetwarzanie w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie przepisów prawa
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio
udzielonej zgody
6. Uczeń lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@skrwilno.pl

Zapoznałem się...........................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

