
Załącznik Nr 3  

do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach   

organizowanych  przez Gminny Ośrodek Kultury  w Mogilanach 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  W  ZAJĘCIACH* 

ORGANIZOWANYCH  PRZEZ  GMINNY  OŚRODEK  KULTURY  W  MOGILANACH 

 W  ROKU  KULTURALNO – OŚWIATOWYM  … … … … … … … … …  
 

 

ZAJĘCIA / WARSZTATY 

                    

                    

                     

 

DANE  UCZESTNIKA  

IMIĘ  I  NAZWISKO  DZIECKA 

                    

                    

 

DATA  URODZENIA  DZIECKA                     

 

IMIĘ  I  NAZWISKO   
RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

                    

                    

 

ADRES  ZAMIESZKANIA 

                    

                    

 

TELEFON  KONTAKTOWY 
RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  

                    

 

ADRES  E-MAIL 
RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

                    

* dotyczy uczestnika małoletniego - wypełnia rodzic / opiekun  prawny  dziecka 
 

  OŚWIADCZENIA I  ZOBOWIĄZANIA 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em  się i akceptuję  Regulamin  uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.  

2. Oświadczam, że wypełniając niniejszą kartę zgłoszenia uczestnictwa wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w zajęciach.   

3. Zobowiązuję się do uiszczenia comiesięcznych opłat za zajęcia, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. 

4.  Zobowiązuję się zgłosić ewentualną rezygnację z zajęć nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego 

rezygnację. W związku z tym jestem świadoma/my, że w przeciwnym wypadku naliczona zostanie opłata za kolejny 

miesiąc. 

5. Jestem świadoma/my, że instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia oraz skreślić z listy uczestnika, który mimo 

upomnienia zalega z opłatą za zajęcia. W takim przypadku GOK nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego 

do zajęć uczestnika. 

6. W razie konieczności wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udzielenie dziecku pomocy medycznej,  jednocześnie 

nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach. 

7. Zobowiązuje się do zapewnienia  bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem odbywania się  zajęć  

a domem. 

8. Wyrażam / nie wyrażam  zgody*  na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach.  

9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich / mojego dziecka  danych osobowych na potrzeby 

prowadzonych zajęć zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1781 ). 



10. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku  mojego dziecka  

i wykonanych prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych związanych  

z działalnością GOK. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

11. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przesyłanie przez GOK sms-ów / e-maili dotyczących oferty GOK i  zajęć 

w tym ich odwołania bądź przeniesienia. 

 

 

                                                                              ……………………………………………………………                 
                                                            czy te lny podpis  rodzica/opiekuna prawnego  

Mogilany, dnia .……………………………       
 

* n iepotrzebne skreślić  
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU  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 (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych   (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ), Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach informuje że: 
 

Administratorem Danych Osobowych  jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1,  

32-031 Mogilany, tel. 12 270 16 12, e-mail: gok@mogilany.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Mogilanach  e-mail: bhp.iod.domagala@o2.pl 

Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań. Dane osobowe będą przetwarzane  

i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z przepisami prawa.  

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),   

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),   

3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO),   

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 

RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas 

bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,  

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO ),  

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,  

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

Informacje o zbieranych  danych osobowych:  

1. Dane osobowe przetwarzane są: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

2. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem 

jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie 

przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba 

sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 

3. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Dane te nie będą jednak 

udostępniane innym instytucjom, organizacjom i osobom trzecim. 

4. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia  

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może 

podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa. 

6. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mogilanach  podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak konieczne dla celów 

związanych z realizacją zajęć, warsztatów itp. 
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