DEKLARACJA
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DZIECI
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY W MIELNIE 2019/2020
DANE PERSONALNE DZIECKA: (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwisko i imię:
.........................................................................................................................................
Rok urodzenia dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodzica lub prawnego opiekuna:
..........................................................................................................................tel.:...................................
NAZWA ZAJĘĆ:
NAUKA GRY NA GITARZE

NAUKA GRY W SZACHY

SEKCJA FORM UŻYTKOWYCH

SENSOPLASTYKA

JĘZYK ANGIELSKI

SZKOŁA ANIMATORA CZASU WOLNEGO

ZAJĘCIA TANECZNE

AKADEMIA

ZAJĘCIA KULINARNE

„BYSTRZAK”

TWÓRCZEGO

ROZWOJU

OŚWIADCZENIE
1) Wyrażam zgodę na udział syna/córki* w ww. zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury
w Mielnie w roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia naszego dziecka
pozwala na udział w wybranych zajęciach, dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody* na samodzielny powrót dziecka do domu.
2) Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka we wskazanych zajęciach
i oświadczam, że będę regularnie uiszczać opłatę za udział w zajęciach w nieprzekraczalnym terminie
do 10-go każdego miesiąca na ręce Instruktora prowadzącego zajęcia. Przyjmuję do wiadomości
i akceptuję, iż niektóre opłaty mają charakter ryczałtowy a obowiązek ich uiszczenia jest niezależny
od obecności uczestnika dziecka na zajęciach. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z cennikiem opłat
za zajęcia prowadzone w CKM.
3) Deklaruję, iż zobowiązuję się poinformować Instruktora o rezygnacji mojego dziecka z uczestnictwa
w zajęciach z miesięcznym wyprzedzeniem.
4) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Instruktora oraz Centrum Kultury w Mielnie danych
osobowych moich/mojego dziecka, nieodpłatne publikowanie zdjęć (prasa, strona internetowa,
materiały promocyjne), a także emisję materiałów audiowizualnych bez konieczności
ich każdorazowego zatwierdzania w celach wynikających z organizacji pracy Centrum zgodnie z
Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90 poz..
631 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia
2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (RODO). O prawie wglądu do danych oraz możliwości ich
zmiany zostałam/em poinformowana/y.

Mielno, dn. …...........................

……….…........…......................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Mielnie , adres Bolesława Chrobrego 45, 76-032,
Mielno.
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez CKU inspektorem ochrony danych pod telefonem 94
3149141 adresem email kontakt@ckm.mielno.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu wyłącznie w celu realizacji zajęć artystycznych Przez
1
CKM zgodnie z regulaminem na podstawie art. 6 lit. b RODO .
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 1 roku od zakończenia zajęć.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych.
Na podstawie regulaminu Zajęć artystycznych podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu, jest
dobrowolne jednak niezbędne aby wziąć udział w Zajęciach.
Informacja o przekazywaniu do państwa trzeciego i profilowaniu.
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie
1
będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO .
1
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 (RODO) oraz podjętych działań.

