
 

 

Formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Chełmcu – warsztaty budowania obiektów kosmicznych z klocków lego 

INFORMACJA O UCZESTNIKU  
 

 Lp.  

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona) i nazwisko 

 

2 Wiek: 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych* 
1. Imiona  Rodziców/opiekunów* i nazwiska Rodziców/opiekunów* 

 

Dane kontaktowe 

1 Ulica, nr domu, nr lokalu, 

 

2 Miejscowość 

3 Kod pocztowy 

4 Gmina 

5 Telefon stacjonarny i telefon komórkowy rodzica/ opiekuna prawnego 

 

6. Adres poczty elektronicznej  (e-mail) 

 

Miejscowość, data  
 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZESTNIKA 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. Oświadczam, że zostałem/ –łam poinformowany/ -na, że mój syn/ córka uczestniczy w 

zajęciach.  
 

Jestem świadomy/a, że: 
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do: 
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia: 
- pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę nieobecności, 
- zwolnienie lekarskie. 
Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności zajęć uzupełnianą przez osobę prowadzącą 

zajęcia na każdych zajęciach. 
 

 

Zapoznałem/-łam się z zasadami rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję  postanowienia oraz oświadczam, że 

dziecko spełnia warunki uczestnictwa na zajęciach.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka przez realizatora zajęć do 

celów niezbędnych do rekrutacji, organizacji działań w wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne (zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z 

późn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 
Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii i materiałów audiowizualnych obejmujących wizerunek mojego 

dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych z udziałem dziecka na stronach 

internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych i promocyjnych.  

 
 

Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*  
  

 

 



 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH,  

WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy biorąc udział w zajęciach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich wizerunku i udziału  

w zajęciach, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach 

eksploatacji: 
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, 
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 
c) wprowadzenia do obrotu, 
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, 
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, 
f) najmu i dzierżawy, 
2. Uczestnicy zajęć biorąc udział w nich, udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą 

wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu. 
3. Uczestnicy podają dane osobowe w związku z udziałem w zajęciach dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia w tym w celu  

umieszczania ich na stronach internetowych organizatorów, oraz prowadzonej działalności statutowej organizatorów. 
4. Wszelkie oświadczenia, w tym na karcie zgłoszeniowej, składa osoba upoważniona do reprezentowania uczestników, w szczególności 

osób niepełnoletnich. 
 

Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*  
  

 

 INFORMACJA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, tel. 18/443 33 73, e-

mail gok@chelmiec.pl, działający jako administrator danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są i będą przetwarzane w 

szczególności w celu naboru uczestników i realizacji zajęć, ich promocji oraz w celach archiwalnych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i 

e) RODO. 

2. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa (na zasadach wynikających  

z RODO): 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO); 

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym w art. 17 RODO); 

4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku 

art. 18 RODO); 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO tj. wobec przetwarzania 

danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f); 

6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż 

mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 

technicznie możliwe; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z na 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu ruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami 

określonymi w przepisach prawa lub w przypadku udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 

podmioty, którym Administrator powierzy realizację usług związanych z realizowanymi zajęciami lub którym udostępni dane w celu 

realizacji zajęć. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w 

organizowanych zajęciach. 

 

Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*  
  

 


