OGÓLNA KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY Z SIEDZIBĄ W NIEPORĘCIE (dalej: ZAJĘCIA)
I. INFORMACJA O ZAJĘCIACH
1. GŁÓWNE MIEJSCE ORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie/
Filia Gminnego Ośrodka Kultury w …………………………………………
oraz teren Gminy Nieporęt
II. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………
2. Nazwa zajęć: ZAJĘCIA ZIMOWE 2020
3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna:
……………........................................................................................ tel. kom………………………..
……………….................................................................................... tel. kom………………………..
III. ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA, DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA
W ZAJĘCIECH
Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach oraz na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich.
IV. OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA O STANIE ZDROWIA
DZIECKA
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział we wszystkich zajęciach.
Zatajenie lub podanie fałszywych informacji o zdrowiu dziecka zwalnia opiekunów zajęć i Gminny
Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie od odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne dziecka
wynikające z organizowanych zajęć.
…………………………………
Miejsce i data

…………..………………………………………
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNY OŚODEK KULTURY Z SIEDZIBĄ W NIEPORĘCIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przebywania w miejscach wskazanych przez opiekuna zajęć.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wypełniania poleceń opiekunów zajęć.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek.
Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach.
Zajęcia rozpoczynają się według ustalonego harmonogramu dnia.
Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważną legitymację szkolną.
Za straty, szkody spowodowane przez uczestnika zajęć, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni.
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GMINNY OŚODEK KULTURY Z SIEDZIBĄ W NIEPORĘCIE

Zgodnie z przepisami art. 13 ROZPORZĄDZENIE 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) - w dalszej części: RODO,
informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie
ul. Dworcowa 9a; 05-126 Nieporęt, numer NIP: 5361779237, reprezentowany przez Dyrektora
Ośrodka (w dalszej części: Administrator),
2) Z Administratorem i powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a; 05-126 Nieporęt lub drogą e-mailową pod adresem: kultura_nieporet@wp.pl
3) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną
Polityką Bezpieczeństwa Informacji,

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

Dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub większej liczbie określonych celów związanych
z organizacja zajęć zgodnie z przepisami art. 6 ust 1 pkt. a oraz art. 8 RODO, za Pani/Pana* zgodą
oraz art. 6 ust. 1 lit b – d i f w związku z realizacją wzajemnej umowy, realizacji nakazu prawnego,
w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby
fizycznej oraz w prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
Przetwarzanie danych osobowych związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi
przez Administratora związane jest z organizowanymi zajęciami (świadczonymi usługami), celami
marketingowymi i promocyjnymi Administratora oraz Gminy Nieporęt..
Dane osobowe mogą być także udostępniane i przekazywane Gminie Nieporęt, podmiotom
współpracującym z Administratorem w związku z oferowanymi zajęciami, realizowanymi usługami
oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora,
Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim oraz nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana* zgody,
Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy
i współpracownicy Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem,
zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla
których zostały przekazane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych
osobowych przez inny okres,
Posiada Pani/Pan* prawo: dostępu do danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty
i aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa
w zajęciach oraz świadczenia określonych usług.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na
adres określony w punkcie 2, bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed
cofnięciem zgody,
Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do PUODO w sytuacji, w której przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Niniejszym wyrażam zgodę na bezterminowe nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz mojego w materiałach audio-wizualnych, audio
i fotograficznych lub innych zwanych materiałami, wykonanych w trakcie zajęć i innych imprez
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie oraz Gminę Nieporęt.
Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za
pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie oraz
Gminę Nieporęt, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz ich publikowanie na stronach
internetowych: Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie, Urzędu Gminy Nieporęt oraz na
oficjalnym profilu Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Urzędu Gminy Nieporęt na
Facebook’u., w Wieściach Nieporęckich oraz Gazecie Powiatowej.
Oświadczam,
 że dziecko będzie/nie będzie* samodzielnie wracało po zajęciach do domu
 że posiadam/nie posiadam* Nieporęcką Kartę Rodziny 3+ nr ………………ważną do ………………
 że zapoznałam/-em* się z Regulaminem zajęć oraz Klauzulą informacyjną przetwarzania danych
osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie.

*- niepotrzebne skreślić

………. …………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

