
 

 

ORGANIZATOR: Dom Kultury w Kętach 

KA R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
A Nazwa SOLISTY/DUETU/GRUPY  
B Kategoria wiekowa (właściwą zaznaczyć znakiem X)    do 12 lat 

 13-16 lat 

 powyżej 17 lat 
C Kategoria taneczna (właściwą zaznaczyć znakiem X) 

 Hip-hop  

 Modern/Jazz  

 Show Dance 

 soliści   

 duety 

 grupy 
 BITWY HIP-HOP 1vs1 

D Muzyka – czas trwania prezentacji  
E Tytuł prezentacji  
F Instytucja delegująca/ kontakt: 

Imię i nazwisko, adres, tel. e-mail 
 

G Nazwisko choreografa/instruktora  

H Faktura (Tak, Nie) Dane do faktury   
I Ilość uczestników  
J Zobowiązuję się do wniesienia wpisowego  50 zł x ilość uczestników =  

 IMIĘ i NAZWISKO TANCERZA ROK URODZENIA 
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2.    

3.    

4.    
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ORGANIZATOR: Dom Kultury w Kętach 

 
-ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH- 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2a, jako administratora, moich danych 

osobowych oraz danych mojego dziecka takich jak:  

• imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy – tak/nie* (skreślić niewłaściwe); 

• wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w BFT – tak/nie* (skreślić niewłaściwe)  
w celu: 

• udziału dziecka w BFT organizowanym przez Dom Kultury w Kętach; 

• bezterminowego, publicznego, nieodpłatnego wykorzystania wizerunku mojego dziecka przez Dom Kultury w celach 
związanych z funkcjonowaniem i promocją Domu Kultury w Kętach. 

Jednocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgodny 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 
 

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

            (imię i nazwisko dziecka)   (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

Klauzula informacyjna   
1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2a; 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail 
iodo@domkultury.kety.pl lub pod nr telefonu 33 844 86 70;   
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu związanym z uczestnictwem w BFT 

organizowanym przez Domu Kultury w Kętach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) RODO; 

4. W związku z organizacją BFT administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych: 

a) Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy uczestnika wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna 

prawnego w celu udziału dziecka w BFT oraz kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w BFT – 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); 

b) Imię i nazwisko uczestnika oraz jego wizerunek w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją Domu Kultury w 

Kętach – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO (zgoda). 

5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe 

mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora na mocy stosownych umów. Ponadto odbiorcami 

danych mogą być: portal kety.pl oraz media społecznościowe Gminy Kęty, strony internetowe i media społecznościowe patronów 

medialnych DK: mamnewsa.pl, witkowice.com, faktyoswiecim.pl, radioandrychow.pl 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.  
7. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze 
Facebook’a oraz Instagram’a. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana bądź dziecka dotyczących narusza przepisy RODO;  
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w: 

a) W pkt. 4 a) jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko w BFT; 
b) W pkt. 4 b) jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wykonania zdjęć oraz ich 

opublikowania przez Dom Kultury w Kętach.  
11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

  
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich i mojego dziecka dóbr osobistych zgodnie z art. 
24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.    
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany/-ana o przysługujących mi prawach.  

 
 

   ………………………………………..….. 

          (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 


