
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w zajęciach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

w Woźnikach  

 

I. Zajęcia/warsztaty  

Nazwa zajęć/warsztatów* 

 

 

 

Instruktor prowadzący zajęcia/warsztaty* 

 

 

 

 

II. Dane uczestnika zajęć/warsztatów 

Nazwisko i imię uczestnika  

Data urodzenia 
 
 

Telefon kontaktowy 
 

Adres zamieszkania 

 

Adres e-mail 
 

 

III. Oświadczenie 

1 
Oświadczam, że stan zdrowia mój/mojego dziecka* pozwala na uczestnictwo  

w zajęciach/warsztatach* organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach 

2 

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed 

zajęciami/warsztatami* organizowanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach 

jak też po ich zakończeniu. 

3 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz cennikiem  

obowiązującym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach i w pełni akceptuję jego 

treść. 

4 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny* ponoszę pełną odpowiedzialność materialną 

 w przypadku gdy moje dziecko umyślnie dokona zniszczeń, uszkodzeń (spowodowanych przez 

niewłaściwe użytkowanie lub niezgodne z przeznaczeniem oraz postępowanie niezgodne z 

Regulaminem) mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach. 



 

5 
Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia/warsztaty* na zasadach określonych 

w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach.  

6 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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).  

Przyjmuję do wiadomości, iż podstawą prawną przetwarzania moich/mojego dziecka* danych 

osobowych zawartych w  karcie zgłoszenia na zajęcia/warsztaty*  jest: 

1. niezbędność do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3. dobrowolna zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje 

oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

IV. Wyrażenie zgody 

1 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach/warsztatach* w terenie, 

wycieczkach, spacerach i innych formach zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Woźnikach, a także uczestnictwo w konkursach, przeglądach, występach 

artystycznych i innych działaniach organizowanych przez podmioty trzecie, w których dziecko 

reprezentuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach - wymagana 

  

2 

Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe moje/mojego dziecka* będą przetwarzane (w 

celach związanych z uczestnictwem  w zajęciach/warsztatach* organizowanych przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach) przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Woźnikach, instruktorów prowadzących zajęcia oraz podmioty współpracujące 

z MGOK w Woźnikach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.  - wymagana 

  

3 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku moje/mojego 

dziecka* poprzez zamieszczanie zdjęć, filmików na stronie internetowej Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Woźnikach oraz stronach promujących Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Woźnikach oraz publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrań wokalnych, 

tanecznych oraz innych związanych ze statutową działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Woźnikach, z udziałem moim/mojego dziecka*  jak: dokumentowanie fotograficzne 

i filmowe wydarzeń, zamieszczanie zdjęć w broszurach, folderach, gazetkach, w celach 

promocyjno-marketingowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach, zgodnie z 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631 ze zm.). Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji,  a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony  towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i 

dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w 

okresie od momentu podpisania niniejszego oświadczenia. Niniejsza zgoda może być w  

dowolnym momencie odwołana. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych 

dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  

4 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail (na adres podany w karcie zgłoszenia) 

dotyczących działalności statutowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach   

 

 

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

           (miejscowość, data)                (czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna*) 


