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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

dla osoby niepełnoletniej  dotycząca udziału dziecka w zajęciach tanecznych/muzycznych w ramach 

realizacji projektu „Gdy nasi dziadkowie byli dziećmi” 

 

 

Dane dziecka 

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

Data urodzenia: …...…………………………………………………………................... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….. 

Dane opiekuna ustawowego/rodzica dziecka 

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

Numer telefonu: …………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a w razie ich zmiany w trakcie realizacji projektu „Gdy 

nasi dziadkowie byli dziećmi” niezwłocznie poinformuję o treści zmiany Dyrektora Zakliczyńskiego 

Centrum Kultury. 

 

 

 ……………………………..      ……………………………... 

Miejscowość i data        Podpis opiekuna/rodzica 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestniczenia w zajęciach tanecznych/muzycznych 

realizowanych w okresie lipiec 2020 – grudzień 2020. 

 

 

 

 ……………………………..       ……………………………... 

 

Miejscowość i data        Podpis opiekuna rodzica 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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.Urz.UE L 

z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: nazwisko, imię,  

numer telefonu, oraz danych mojego dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkani w celu 

uczestnictwa w projekcie „Gdy nasi dziadkowie byli dziećmi”  przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

 

     . …………………………………………………………………… 

        Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica 

 

 

Oświadczam, że syn/córka jest osobą poniżej 18 roku życiu wobec czego, zgodnie z przysługującym mi 

prawem, jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka. 

 

 

     …………………………………………………………………… 

     Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

uczestnika zajęć tanecznych/muzycznych 

 

Ja, niżej podpisany/-na….………………………………………………………………………………... 

Wyrażam zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z promowaniem zajęć i występów  

tanecznych organizowanych przy Zakliczyńskie Centrum Kultury w ramach realizacji projektu „Gdy 

nasi dziadkowie byli dziećmi”. 

Moja zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych mojego dziecka utrwalonych w ramach 

realizacji zajęć i występów tanecznych oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie 

w zasobach archiwum Zakliczyńskiego Centrum Kultury, udostępnienie na stronach internetowych, 

publikację w mediach, prasie i programach w związku z publikacją o zajęciach i występach tanecznych. 

Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez kadrowanie, obróbkę cyfrową 

itp. Wizerunek mojego dziecka może być utrwalony oraz wykorzystany i rozpowszechniony w trakcie 

uczestniczenia w zajęciach i występach tanecznych w ramach projektu „Gdy nasi dziadkowie byli 

dziećmi” oraz po jego zakończeniu przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. 

 

 

………………………..…., ………………….             …………………………………………            

     Miejscowość i Data      Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIE 

wynikające z klauzuli informacyjnej – RODO 

 

w związku z udziałem w zajęciach tanecznych/muzycznych mojego dziecka oświadczam, że Zgodnie z art. 

13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(RODO) zapoznałem się z poniższą informacją. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i Pani/Pana dziecka jest Zakliczyńskie Centrum 

Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, nr tel. 146283331, adres e-mail: dyrektor.zck@op.pl 

(dalej jako „ADO”) 

2. Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku 

ustawowego wynikającego z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 

października 1991 t.j. z dm. 28 kwietnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 862 z późn. zm.) 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i Pani/Pana dziecka będą stosowne podmioty, urzędy, 

organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi 

czynnościami w zakresie działalności kulturalnej prowadzonej przez Zakliczyńskie Centrum 

Kultury. 

4. Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do 

prawidłowego rozliczenia i udokumentowania faktu uczestniczenia w zajęciach tanecznym. 

5. Przysługuje Pani/Panu i Pani/Pana dziecku prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo do żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy 

uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności art. 17 ust. 3 RODO; 

6. Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 

organizacji międzynarodowej 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w zajęciach 

tanecznych i wyjazdach na występy. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Ponadto w wyniku cofnięcia zgody zostanie Pan/Pani wykreślony z listy uczestników 

projektu. 

10. Pani/Pana dane i Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

 


