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 gok.skrwilno.pl
i stronie na portalu Facebook Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie), 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. organizowanych przez Gminny Dom Kultury w
Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, na stronie internetowej www.gok.skrwilno.pl, portalu
Facebook GDK w Skrwilnie 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 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
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć organizowanych w Gminnym Domu Kultury
w Skrwilnie jest Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: iod@skrwilno.pl lub pisemnie na adres Administratora;
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda
uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, w związku z uczestnictwem w zajęciach
organizowanych przez Gminny Dom Kultury w Skrwilnie.
4. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie danych
uczestnika na stronie internetowej www.gok.skrwilno.pl portalu Facebook Gminnego Domu Kultury
w Skrwilnie oraz w „Gazecie Skrwileńskiej”, a zatem skala odbiorców może być trudna do
oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które
w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora;
5. W stosunku do danych osobowych, które zostały podane, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej
wycofania;
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
8. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jej brak nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami;
9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel
przetwarzania tych danych;
10. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

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

