ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY ŚWIETLIK -zajęcia integracyjne i międzypokoleniowe
 Zajęcia w każdy poniedziałek, środę, czwartek
 Formy zajęć: ceramika, malarstwo(suchy pastel), kreatywny maluch, zabawowo- taneczne, wokalne, relaksacja
i oddech. *. - podkreśl wybrane zajęcia
Organizator ; Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli
Miejsce: PMDK „Na pięterku” Zduńska Wola ul. Kilińskiego 17
Dane osobowe Imię i nazwisko .......................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia.....................................................................................................................................................
Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów dziecka/* ............................................................................................................
Adres zamieszkania.....................................................................................tel............................e-mail.............................

OŚWIADCZENIA
1) Wyrażam zgodę na udział w zajęciach i oświadczam że dostosuję się do obowiązujących regulaminów oraz
uczestnictwa oraz przebywania w budynku PMDK „Na pięterku” ul. Kilińskiego 17
2) a)-Oświadczam, że dziecko będzie * przyprowadzane i odbierane z zajęć przez rodziców lub opiekunów *

zasad

…………………………………..............................................................................……………………
Wpisać czytelnie dane osoby(osób) które będą odbierały dziecko
b)-Oświadczam, że dziecko będzie przychodziło na zajęcia i wracało do domu samo
c) - Oświadczam, że dziecko dostosuje się do obowiązujących regulaminów i zasad uczestnictwa w zajęciach i przebywania
w budynku „PMDK „Na pięterku” ul. Kilińskiego 17”.
*Proszę podkreślić właściwe oświadczenie w sprawie przychodzenia dziecka na zajęcia
3) )Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej dla potrzeb niezbędnych do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika zajęć. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922)).
4) Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i
Młodzieży w Zduńskiej Woli i w konsekwencji powyższego wyrażam zgodę na:
 fotografowanie mojego dziecka;
 rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Rozwoju
Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli, także tych, w których uczestniczyć będzie moje dziecko;
 użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju
Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006,nr 90, poz. 631 ze
zmianami).
5.) Wyrażam zgodę na udostępnianie danych Gospodarzowi budynku – Powiatowemu Centrum Kultury Sportu i RekreacjiPowiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury „Na pięterku” Zduńska Wola.
5.) Oświadczam/y, że znam/y i akceptuję warunki uczestnictwa w zajęciach / mojego dziecka, które są dla mnie/nas
zrozumiałe.
*niepotrzebne skreślić
...................................................................
…........................................................................
miejscowość . data
Czytelny podpis rodziców / opiekunów /
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że Administratorem
Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 17 98-220
Zduńska Wola, tel. 43 823 89 94 lub 534 838 994, e-mail: maja.donat@gmail.com. Administrator Danych przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, rodziców
/ opiekunów prawnych w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz realizowanych zadań programowo-organizacyjnych zlecanych przez
instytucje i inne stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć i imprez jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej zgody, w zakresie, w jakim
przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Podane dane osobowe będą
przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, ich uzupełniania, sprostowania w razie stwierdzenie, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo
do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają
Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. Informacja RODO dostępna na stronie www.stowarzyszenie97.pl
………………………………………………….
..………………………………………………………………
(data)
(podpis uczestnika zajęc / rodziców/opiekunów uczestnika zajęć.)

