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KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA 
 

 

Dane 

uczestnika 

1.  
Imię (imiona)  

2.  
Nazwisko  

 
3.  

Wiek dziecka  

Dane 

kontaktowe 

4.  
Ulica  

5.  
Nr domu  

6.  
Nr lokalu  

7.  
Miejscowość  

8.  

Telefon komórkowy do 

rodziców 
 

9.  

Adres poczty 

elektronicznej  

rodzica/opiekuna(e-

mail) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w zajęciach organizowanych podczas  

ferii zimowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie.  

Po zakończonych zajęciach dziecko zostanie odebrane przez: 

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

Dziecko może powrócić samodzielnie do domu TAK / NIE 

Informuję, że syn/córka 

Nie choruje/choruje na przewlekłe choroby.................................................................. 

Nie jest uczulony /jest uczulony na ............................................................................ 

Inne uwagi................................................................................................................... 

( niepotrzebne skreślić) 
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Odpłatność za zajęcia 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ) należy wpłacić na konto 

Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie do dnia 28 stycznia 2019r.  

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. 

Nr konta: 58892310340305480320030001 

 
Program zajęć: 

Dzień 1 -30.01 2019r. godz. 10 00-14 00 – poznajmy się. 

 Gry i zabawy integracyjne. 

 Poznajemy tajemnicę waty cukrowej. 
Dzień 2 -31.01.2019. godz. 10 00-14 00 – jak powstaje mydło? 

Dzień 3  - 01.02.2019 r.- Robimy słodkie kuleczki  

Dzień 4 -05 luty 2017r. godz. 10 00-14 00  – Jak upiec dobre domowe ciasteczka 

Dzień 5 – 06 luty 2019r. godz. 10 00-14 00  - maska karnawałowa 

 wykonanie maski karnawałowej 

 dekoracja sali na bal 

Dzień 6 – 07 luty 2019r. godz. 10 00-14 00 – Bal przebierańców 

Oświadczenia: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 
podczas zajęć ferii zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Czerwinie pod hasłem „Szlakiem tradycji i smaku” oraz wykorzystanie tego 
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, w kronice  oraz 
tablicach ściennych i folderach w celu informacji i promocji Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czerwinie. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Ja niżej podpisany, po poinformowaniu mnie o celu zbierania danych, oświadczam, 
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane 
ze współpracą z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czerwinie zgodnie z Ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926    
z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. 
ustawy jest Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie. 
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem 
poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich 
poprawiania. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych obowiązujące     

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury    

w Czerwinie reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą 

przy ul. Szkolna 1       w Czerwinie, 07-407 Czerwin , e-mail:gok.czerwin@gmail.com, 

tel. 29 761 45 93 wew. 58. 

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań   

statutowych  określonych w  Uchwale Rady Gminy Czerwin  z dnia 3 czerwca 2014r. 

w sprawie utworzenia i nadania Statutu GOK. 

3.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury    

 w Czerwinie 

b)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane                

  są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym    

w treści zgody.    

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Czerwinie przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Dyrektor GOK w Czerwinie. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny                 

do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują  

Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –                       

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
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c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do 

bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych  

osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –                       

w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,          

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 

dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie 

spełnione są następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano                   
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na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu            

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie  Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

 

 

 

data wypełnienia zgłoszenia………………..          ................................................... 
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


