
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA 

ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W CKiSz W SIERPCU 
 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data  i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania (dokładny) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szkoła/Przedszkole, do którego dziecko uczęszcza:………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do rodzica, opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………  

Nazwa zajęć/grupy ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Imię i nazwisko osoby/-ób uprawnionej/-ych do odbioru dziecka (lub informacja, że dziecko będzie wracać z 

zajęć samodzielnie) ……………………………………………………….…………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć odbywających się w CKiSz  w Sierpcu. 

 
……….…………………….…………………………………………….  

Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia w zakresie obejmującym imię i 
nazwisko (w szczególności umieszczenie tych danych na liście zbiorczej wywieszanej w budynku CKiSz w Sierpcu, na stronie 
internetowej i fb), adres zamieszkania, datę miejsce urodzenia przez Centrum Kultury i Sztuki, 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39 dla 
celów związanych z prawidłowym przebiegiem rekrutacji i uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach artystycznych odbywających 
się w CKiSz w Sierpcu. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych osobowych mojego dziecka i 
ich poprawiania. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego podczas uczestnictwa w zajęciach artystycznych odbywających się na terenie CKiSz w Sierpcu, podczas wyjazdów, 
konkursów itp. przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc, lub przez inne osoby na zlecenie CKiSz w 
Sierpcu, na stronach internetowych i podstronach, w mediach-prasie, TV, kronice, ulotkach, plakatach i innych w celach związanych 
z upublicznieniem działalności CKiSz w Sierpcu. Wyrażam zgodę na zwielokrotnianie wizerunku mojego dziecka dostępnymi 
technikami i metodami – płyty CD, DVD i inne. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych 
mojego dziecka i ich poprawiania. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)  
 

……….…………………….…………………………………………………  
Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w zakresie obejmującym imię i nazwisko, 
numer telefonu przez Centrum Kultury i Sztuki, 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39 dla celów związanych z prawidłowym przebiegiem 
rekrutacji i uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach artystycznych odbywających się w CKiSz w Sierpcu. Podanie danych jest 
dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania. rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

 

……….…………………….…………………………………………………  
Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie, rozpowszechnianie i  swobodne decydowanie przez CKiSz 
w Sierpcu o przeznaczeniu dzieła mojego dziecka powstałego podczas zajęć artystycznych w CKiSz w Sierpcu, a także przetworzenie 
na cele promocyjne. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na powielonych, przetworzonych kopiach 
dzieła. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania. (Ustawa 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

……….…………………….…………………………………….. 
Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 
Dyrektor Jarosław Żmijewski, adres ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym można się skontaktować w sprawach 
ochrony danych osobowych pod e-mailem p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.  

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji zajęć 
artystycznych oraz promowanie działań kulturalnych na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

IV. Prawo do sprzeciwu 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. 
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich 
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i 
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V. Okres przechowywania danych  
Twoje dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

VI. Odbiorcy danych 
Do Twoich danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane na podstawie umów powierzenia 
oraz podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie wiąże się z konsekwencjami. 
Nie przekazujemy twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego. 

 
 
Zapoznałem się dnia .................................................................. 
                                                                      czytelny podpis 
 


