„Koło barw” 26.09.2020

Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA”
– filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko:
.............................................................................................................................................
Wiek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon rodzica/opiekuna:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E- mail rodzica/opiekuna:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Administratora Danych Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075
Warszawa, ul. Starzyńskiego 21 w celu uczestniczenia w warsztatach „Koło barw”.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej
Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.domkulturywesola.net),
stronach promujących Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
(www.facebook.com/okwesola), Informatorach, Biuletynach, ulotkach Ośrodka,
stronach internetowych, Wydawnictwach, Biuletynach Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy oraz portalu miasta stołecznego Warszawy www.kulturalna.warszawa.pl, w
mediach: prasie, radiu, telewizji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
* niepotrzebne skreślić

Warszawa, dnia …………… 2020 r.

………………………………….
(podpis osoby udzielającej zgody)

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

Do odbioru mojego dziecka……………………………………………………………………….. po zajęciach
upoważniam następujące osoby:

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, nr telefonu)

Wymienione osoby biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu odebrania go z zajęć. Osoba, która odbiera dziecko będzie identyfikowana na
podstawie dokumentu ze zdjęciem.

niepotrzebne skreślić*

……………………………………………………………………………………………. (miejscowość, data, podpis)

_________________________
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
i prawa miejscowego, 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. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Data i podpis
…………………………………………………………

