
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa

tel. 22 773 61 88, 773 55 99; fax 22 773 61 89
www.domkulturywesola.net,

sekcje.ok@domkulturywesola.net

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA „Wesołe lato 2020” 
- DZIECI

(proszę wypełnić czytelnie, pismem drukowanym)

1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć

2. Wiek (lata skończone)

3. Dane rodzica/prawnego opiekuna
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Telefon/y kontaktowy/e:
Adres e-mail:

4. Wyrażam zgodę na samodzielny 
powrót dziecka do domu
(proszę zakreślić odpowiednią odpowiedź)

TAK                  NIE

5. Inna osoba do kontaktu/ Osoba/y 
upoważniona/e do odbioru dziecka 
po zajęciach
Imię i nazwisko:
Telefon/y kontaktowy/e:
(Wymieniona/e osoba/y bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
odebranego dziecka od momentu odebrania go z zajęć
w Ośrodku Kultury Wesoła. Osoba, która odbiera dziecko
będzie identyfkowana na podstawie dokumentu
ze zdjęciem.)

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach organizowanych
przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.

 Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed zajęciami
organizowanymi przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jak też po ich zakończeniu.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  uczestnika  zajęć  oraz  cennikiem  
i w  pełni akceptuję jego treść.

Oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  uregulowania  opłat  za  zajęcia  w terminie  wskazanym  
w Regulaminie uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości, że brak opłat może skutkować skreśleniem z
listy uczestników zajęć.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o ewentualnej rezygnacji z zajęć.

…./…./2020r.
Data i czytelny podpis
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Dobrowolne zgody dotyczące danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

Złożenie  podpisu  pod  wybraną  zgodą,  pozwala  na  realizację  opisanego  w  niej  celu.  Brak  zgody
powoduje niemożność realizacji danego celu. Raz złożoną zgodę można wycofać w każdym czasie, bez
wpływu na realizację pozostałych celów.

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  powyższym
zgłoszeniu przez  Administratora  Danych  Ośrodek  Kultury  w  Dzielnicy  Wesoła  
m.st.  Warszawy,  05-075  Warszawa,  ul.  Starzyńskiego  21  w  celu  uczestniczenia  w
zajęciach „Wesołe lato 2020” .

2.  Dane osobowe zostały podane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.

3.  Zapoznałem/am  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej  (dostępna  poniżej),  
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania.

…./…./2020r.
Data i czytelny podpis

Inna osoba do kontaktu/Osoba upoważniona do odbioru dziecka po zajęciach.
(jeśli podano)

…./…./2020r.
Data i czytelny podpis

Jako rodzic/opiekun prawny uczestnika  wyrażam zgodę na przetwarzanie  
i  nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez  zamieszczanie
zdjęć,  flmików  na  stronie  internetowej  Ośrodka  Kultury  w  Dzielnicy  Wesoła  m.st.
Warszawy  oraz  stronach  promujących  Ośrodek  Kultury  w  Dzielnicy  Wesoła  m.st.
Warszawy, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrań wokalnych,
tanecznych  oraz  innych  związanych  ze  statutową  działalnością  Ośrodka  Kultury  w
Dzielnicy  Wesoła  m.st.  Warszawy  jak:  dokumentowanie  fotografczne  i  flmowe
wydarzeń,  nieodpłatne  zamieszczanie  zdjęć  w  broszurach,  folderach,  gazetkach,  a
także w celach promocyjno-marketingowych Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.
st.  Warszawy,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994  r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

…./…./2020r.
Data i czytelny podpis
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OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełnienie  i  przekazanie  pracownikowi  Ośrodka  formularza  jest  jednoznaczne  ze

zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  powyższym  zgłoszeniu
(moich/mojego dziecka/innej osoby do kontaktu/osoby upoważnionej do odbioru dziecka)  
w  celu  zapisu  na  letnie  zajęcia  
i uczestniczenia w zajęciach realizowanych w Ośrodku Kultury Wesoła.

W  razie  jakiejkolwiek  zmiany  dotyczącej  przetwarzanych  danych  osobowych  
lub skorzystania z praw osób, których dane są przetwarzane przez Ośrodek prosimy o kontakt
z pracownikami Ośrodka.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła  
m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21, reprezentowany przez Dyrektora. 
2.  W  sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  można  kontaktować  się  z  Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: wesolakultura@domkulturywesola.net 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka
Kultury  w  Dzielnicy  Wesoła  m.st.  Warszawy,  na  podstawie  przepisów  prawa  powszechnie
obowiązującego,  zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.  c  i  e  oraz  art.  9  ust.2  lit.  g  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 
6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do
jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało  miejsce  
do momentu wycofania zgody. 
7.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  
w formie proflowania. 
8.  Pani/Pana dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych. 
9.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  przenoszenia  swoich  danych  osobowych  do  wskazanych
podmiotów. 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…./…./2020r.
Data i czytelny podpis

 Inna osoba do kontaktu/Osoba upoważniona do odbioru dziecka po zajęciach.
(jeśli podano)

…./…./2020r.
Data i czytelny podpis
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