
                                                               

KARTA ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA

ORGANIZOWANE W  MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W KOSTRZYNIE

NA ROK  …............…

…...................................................(nazwa zajęć)

Imię i nazwisko instruktora: ……………………………………...

Imię i nazwisko uczestnika zajęć:

….. ….................................................................... data i miejsce urodzenia ….......................…...............

przedszkole, szkoła, inne** …...................…………………….……………............., klasa …….............

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych** …...........…….........................................................

adres zamieszkania /rodziców**/ opiekunów prawnych** …....................................................................

nr telefonu ….............................................................. , mail ….......................................……................…

1. Oświadczam, że nie ma/mam* przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez M-GOK.

2. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie

oraz akceptuję jego treść.

*niepotrzebne skreślić
**nie dotyczy uczestników pełnoletnich

Imię i nazwisko …...................................................................................................
                                                                        ( podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika)
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Kostrzyn, ……………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Na podstawie 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
oświadczam, że:
Ja,  niżej  podpisany/-a  ………………………………………………………………..wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/
danych osobowych mojego dziecka* zawartych w deklaracji  w celu  uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Kostrzynie.

        

…………………………………………………………..
(podpis)

oraz umieszczeniu danych w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości na: 

o na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, 

o na portalu społecznościowym Facebook, 

o na materiałach promocyjnych oraz reklamowych organizatora, 

o we wszystkich wyżej wymienionych miejscach. 

…………………………………………………………..
(podpis)

*prawidłowe zaznaczyć 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH**

Kostrzyn, ……………………

Na podstawie 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 oświadczam,
że:
Ja,  niżej  podpisany/-a  ………………………………………………………………..wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
zawartych w deklaracji  w postaci imienia i  nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail)  w celach
kontaktowych. 

…………………………………………………………..
(podpis)

** dotyczy rodziców/opiekunów 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostrzyn,,……………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Na podstawie 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 oraz art. 81
ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie
mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich w celach promocyjnych: 

o na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, 

o na portalu społecznościowym Facebook, 

o na materiałach promocyjnych oraz reklamowych organizatorów, 

o w folderach oraz albumach reklamowych, 

o we wszystkich wyżej wymienionych miejscach. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i  materiały wideo wykonane podczas uczestnictwa w zajęciach nie naruszają moich dóbr osobistych/dóbr
osobistych mojego dziecka*. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach -  elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji. 

…………………………………………………………..
(podpis)

*prawidłowe zaznaczyć 
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KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, ul. Poznańska 33,
62-025 Kostrzyn. Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą numeru telefonu:  61 8178345, 

2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony
danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adre -
sów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyj-
nych i kontaktowych oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez administratora, a także w celu ubezpieczenia
uczestników zajęć, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy pu -
blicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane osobowe,  

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogra-
mowania dziedzinowego,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 lub do cza-
su cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie  art. 17 oraz  art. 18 RODO, 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

e) do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z
Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez admini -
stratora, 

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURAMI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KOSTRZYNIE W OKRESIE PANDEMII 

COVID – 19.

 Imię i nazwisko uczestnika zajęć…………………………………………………………………………...

 Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………

 Telefon kontaktowy…………………………….,…………………………………………………………...

1.  Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć zobowiązany jest  do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu

zdrowia.

2. Jestem świadomy/a z możliwości zarażenia się Covid – 19 mnie, mojego dziecka, domowników, innych

uczestników zajęć w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie.

3. Jestem świadomy, że podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników

zajęć wraz z pracownikami MGOK, jak również ich rodzin.

4. W sytuacji zarażenia się na terenie MGOK nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora MGOK

oraz ich pracowników.

5. Oświadczam, że ja / moje dziecko jest zdrowe i w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u niego objawy:

kataru, kaszlu, duszności oraz  żadne niepokojące objawy choroby.

6. Nie jestem, ani moi najbliżsi domownicy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

7. Oświadczam, że nie miałam ani moje dziecko nie miało  styczności z osobami, które wróciły z zagranicy

lub odbywały kwarantannę.

8. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiłyby niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do

każdorazowego odbierania telefonu od pracowników, instruktorów prowadzących zajęcia, oraz odebranie

dziecka w trybie natychmiastowym.

9. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia

Covid – 19.

10.  Oświadczam,  iż  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  i  procedurami  korzystania  zajęć  w  MGOK

w Kostrzynie w trakcie trwania pandemii Covid-19 i  nie  mam do nich zastrzeżeń.

                                                                                         ………………………………………………………………

       ( podpis rodzica/opiekuna /pełnoletniego uczestnika)


