DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W GMINNYM
OŚRODKU KULTURY W NIEPORĘCIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Imię i nazwisko uczestnika zajęć:…………………………….……………...…
Nr tel.: …………………………….……………...………………………………
Adres e-mail: …………………………….……………...……………………….
Nazwa sekcji: …………………………….……………...………………………

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Zajęciach oraz na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z Zajęciami.
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w Zajęciach. Zatajenie lub podanie fałszywych
informacji o zdrowiu dziecka zwalnia GOK w Nieporęcie od odpowiedzialności w zakresie za ewentualne
skutki.
………………………
Data

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

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GOK W NIEPORĘCIE
Zgodnie z przepisami 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: ogólne
rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie ul.
Dworcowa 9a; 05-126 Nieporęt, numer NIP: 5361779237 (w dalszej części: Administrator),
2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie ul. Dworcowa 9a; 05-126 Nieporęt lub drogą e-mailową pod
adresem: kultura_nieporet@wp.pl,
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej:
iod@gok.nieporet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1
pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
6) Przetwarzanie danych osobowych związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi
przez Administratora związane jest ze świadczonymi usługami,
7) Dane osobowe mogą być także udostępniane i przekazywane podmiotom współpracującym
z Administratorem w związku z świadczonymi usługami, a także podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi na rzecz Administratora,

8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz nie będą przekazywane
do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody,
Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub
współpracownicy Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, zobowiązani
do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,
Pani/Pana 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 swoich 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,
Cofniecie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na
adres określony w punkcie 2.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 roku.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany, będą podlegały
odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych
osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego/mojego dziecka* w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub innych zwanych
Materiałami, wykonanych w trakcie zajęć w celu budowania i promowania pozytywnego wizerunku GOK
Nieporęt. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich
fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez GOK Nieporęt bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych oraz ich opublikowanie na stronach internetowych: GOK Nieporęt
(www.goknieporet.pl), Urzędu Gminy Nieporęt oraz na oficjalnym profilu GOK i Urzędu Gminy
Nieporęt na Facebook’u., w Wieściach Nieporęckich i Gazecie Powiatowej.
*niepotrzebne skreślić
………. …………………………………………..
podpis rodziców lub opiekunów prawnych
Oświadczam, że zapoznałam/-em* się z Regulaminem Zajęć oraz Klauzulą informacyjną przetwarzania
danych osobowych przez GOK Nieporęt
Oświadczam, że dziecko będzie/nie będzie* samodzielnie wracało po zajęciach do domu.
Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* Nieporęcką Kartę Rodziny 3+ nr ………… …………ważną
do ……………………………
………. …………………………………………..
podpis rodziców lub opiekunów prawnych
*niepotrzebne skreślić

