
4. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy 
przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, 
organizacjom i osobom trzecim. 

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 uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie 
danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
 

Informacja o wymogu  podania danych 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 
udziału w półkolonii. Brak podania danych powoduje niemożność 
uczestnictwa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Karty Kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii 
 

OŚWIADCZENIE  

Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka/uczestnika  

półkolonii „Wakacje z Kulturą” 

 

Ja niżej podpisany/a: 
 

………………………………………………………………………..………… 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 

……………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

w półkolonii „Wakacje z kulturą” organizowanej  przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Mogilanach. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin półkolonii 
„Wakacje z Kulturą”. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o ochronie danych 
osobowych.  

4. W razie konieczności wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udzielenie 
dziecku pomocy medycznej.  

5. Nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka 
 w półkolonii. 

6. Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną  TAK / NIE*. 
7. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  
1) na samodzielny powrót dziecka z półkolonii i biorę pełną odpowiedzialność 

w tym czasie za jego powrót do domu, 
2) upoważniam wymienione osoby do odbioru dziecka:  

     ……………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………… 

 
 
 
   ……….….……………         ……………….…...…………….………………    
                 data              czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 



ZGODA  NA  PUBLIKACJĘ  WIZERUNKU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publiczne  
i nieodpłatnie wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach  
z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach, wizerunku mojego dziecka, 
utrwalonego na fotografiach lub filmach zarejestrowanych podczas półkolonii, 
poprzez ich publikację na stronie internetowej www.gok.mogilany.pl, portalach 
społecznościowych oraz platformie You Tube i gazecie lokalnej Głos Gminy 
Mogilany. 
 
 
……….….……………         ……………….…...…………….………………    
                 data           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 
 
 

ZGODA  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 
przekazanych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mogilanach z siedzibą przy  
ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach w związku z udziałem mojego dziecka  
w półkolonii „Wakacje z kulturą” dla potrzeb jej organizacji. 

 
 

……….….……………        ……………….…...…………….………………    
                 data          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 

OCHRONA  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   (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1781 ), Organizator informuje, że: 
1) 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. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę 
danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach  e-mail: 
bhp.iod.domagala@o2.pl  

 
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 osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez obowiązujące przepisy.  
 
 


