
nr zgłoszenia: …………..

DEKLARACJA ZAPISU NA ZAJĘCIA W GOKu
sezon 2021/2022

(kartę wypełniają Rodzice lub Opiekunowie prawni)
Proszę o przyjęcie na zajęcia (nazwa zajęć):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika:   Wiek:
……………………………………………………………………………………... ………………………..……….
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Nazwiska i imiona Rodziców/Opiekunów prawnych: Numer telefonu kontaktowego:.
1. matki ……………………………………………………….… ……………………………………………….…...
2. ojca ……………………………………………………………. ……………….………………………………….…
Kontaktowy adres mailowy: …………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania dziecka po zakończonych zajęciach:
1.…………………………………………………………………………………………………………………………...
2 …………………………………………………………………………………………………………………………...
3……………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z:
 wyrażenie zgody:
- na przetwarzanie wizerunku mojego /mojego dziecka oraz zamieszczanie wizerunku mojego / 
mojego dziecka w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GOK, 
nieodpłatne nagrywanie i fotografowanie oraz ewentualne publikacje nagrań i zdjęć prezentujących 
dziecko lub jego prace;

- na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka niezbędnych do czynnego udziału w 
zajęciach oraz imprezach organizowanych przez GOK w Zawoni, wynikających ze statutu zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r;

Oraz oświadczenia: 
- że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
- że zapoznałem się z Polityką Prywatności opracowaną dla GOK;
- że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć GOK;

informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dania 2016 r. (Dz.Urz.UE  119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:biuro@gokzawonia.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji z tytułu wykonania umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane Pani/Pana wniosku /piśmie lub przepisach prawa, na podstawie 
których rozpatrywana jest sprawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej lub właściwe przepisy;
6) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem niezbędnym o ile przepisy szczególne nie stanowią
inaczej dla podjęcia wnioskowanych /żądanych czynności;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

Data :                                             Podpis Rodzica/Opiekuna :
……………………………………                                             ……………………………………………..

mailto:biuro@gokzawonia.pl

