DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ZPK
Sezon 2019/2020

Deklaruję udział syna/córki ………………………………………………………………….……………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)

w zajęciach ……….……………………….……………………….………………………………..……………….……………………….....
(nazwa zajęć)

organizowanych przez Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie.
Wiek uczestnika: …………………………………………….…………...………………………..….….….…………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: ……….……………...……………………………..…………..……..…
Adres zamieszkania uczestnika: ……………………………….….…..…………………..……………………..……….……………..
Telefon kontaktowy, e-mail rodziców/opiekunów: ………………………………………..……………..……….....………..

OŚWIADCZENIA
PROSZĘ POSTAWIĆ ZNAK X W KRATCE
 Na podstawie art. 6 ust.1 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 (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych moich oraz mojego dziecka, w tym danych zdrowotnych przez
Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia zajęć i
potrzeby działalności Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie;
 Oświadczam, że córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach (jeżeli są problemy zdrowotne proszę podać jakie):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Zezwalam na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu zajęć /nie
zezwalam na samodzielny powrót dziecka -dziecko będzie wracać z rodzicem lub
opiekunem. (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)
 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zajęć ZPK.
 Na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) wyrażam
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć i umieszczenie go
na stronie internetowej ZPK Żmigród, profilu Facebook, Youtube, a także na
rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie
na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy
wyłącznie w celu realizacji działalności statutowej (cele związane z dokumentacją
działalności i promocją). Wyrażenie zgody pomaga promować Zespół Placówek
Kultury przez Administratora.
 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć, ich opiekunów prawnych,
instruktorów i pracowników oraz instytucji współpracujących jest Zespół Placówek Kultury
w Żmigrodzie z siedzibą ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród. Z Administratorem można się
skontaktować telefonicznie: tel: 71 385 31 34, fax: 71 385 27 45, za pomocą poczty email: info@zpk-zmigrod.eu lub listownie na powyższy adres.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w jednostce. Do inspektora ochrony
danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez
Administratora, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail:
inspektor.enigma@gmail.com lub listownie na adres Administratora;
3. Dane osobowe uczniów, ich opiekunów prawnych, pracowników i inne są przetwarzane w
celu realizacji zadań statutowych Zespołu Placówek Kultury i nie będą udostępniane innym
odbiorcom z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych;
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. A RODO, to
znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych
niemożliwa jest realizacja zadań statutowych;
6. Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny
do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym;
9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.

Żmigród,……………………………….……….
`
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Czytelny podpis

