Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………………………………………………………...
w następujących zajęciach……………………………………………………………………………………
organizowanych przez Dom Kultury w Kętach w roku szkolnym ………….……..

INFORMACJA O UCZESTNIKU ZAJĘĆ:
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:……………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje (choroby etc.):……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
Numer Karty Dużej Rodziny (dla posiadaczy)…………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu* TAK / NIE
* właściwe podkreślić

……………………dnia………………..

…………………………………..
podpis rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego………………………………….....………………………
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji z leczeniem, hospitalizacją oraz zabiegami, w
przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie
trwania zajęć/występów.

……………………dnia…………………..

……………………………………………….
podpis rodzica /opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2a, jako administratora moich
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) danych osobowych moich oraz mojego dziecka takich jak:
imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, w celach związanych z działalnością sekcji wskazanej w
deklaracji Domu Kultury w Kętach.
Klauzula informacyjna
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych moich i mojego dziecka. Zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul.
Żwirki i Wigury 2a
2. Dane
kontaktowe
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych
można
uzyskać
pod
adresem
e-mail iodo@domkultury.kety.pl lub pod nr telefonu 33 844 86 70;
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu związanym z działalnością sekcji wskazanej w
deklaracji Domu Kultury w Kętach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia

2016 r.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka będzie Dom Kultury w Kętach
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat
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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
bądź dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych własnych i dziecka nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem uczestnictwa w
zajęciach wskazanych w deklaracji.
………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………..

(data i czytelny podpis)

Zgoda na publikowanie wizerunku w zakresie działalności Domu Kultury w Kętach
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka przez Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2a zarejestrowanego podczas uczestnictwa
w zajęciach wskazanych w deklaracji w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją Domu Kultury w Kętach.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa Domu Kultury w Kętach oraz gminnego portalu InfoKęty, stron na portalach
społecznościowych Domu Kultury w Kętach i Gminy Kęty (Facebook, Instagram), gazecie „Kęczanin”, portalach informacyjnych należących
do patronów medialnych DK (mamnewsa.pl, bb365.info, bbfan.pl, witkowice.com, beskidzka24.pl, faktyoswiecim.pl).

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych zgodnie z art. 24 Kodeksu
Cywilnego ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą
treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki i
Wigury 2a.
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje
dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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).
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145).

………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………..

(data i czytelny podpis)

