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, wesolakultura@domkulturywesola.net
Filia – Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna”
ul. Jana Pawła II 25, 05-077 Warszawa
tel. 22 427 37 74, pogodna@domkulturywesola.net
Filia – Ośrodek Działań Twórczych „Zielona”
ul. Wilanowska 3, 05-075 Warszawa
tel. 22 506 51 57, sekcje.zielona@domkulturywesola.net

Poniższe oświadczenie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w nim zawartych, w celach
związanych z działalnością statutową Ośrodka, tj. uczestnictwem dziecka w zajęciach organizowanych
przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Dane podano dobrowolnie i są
prawdziwe.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:______________________________________________________

ZGODA NA SAMODZIELNE POWROTY DZIECKA DO DOMU
 Wyrażam zgodę na samodzielne powroty dziecka do domu.
Dane rodzica / opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko:_____________________________________________________________________
Telefon kontaktowy:_________________________________________________________________

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ……………………………………………………………………….

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PO ZAJĘCIACH
Osoba upoważniona do odbioru dziecka po zajęciach:
Imię i nazwisko:_____________________________________________________________________
Telefon kontaktowy:_________________________________________________________________
Wymienione osoba bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu odebrania go z zajęć w Ośrodku Kultury / filiach ODT „Pogodna” / ODT Zielona.
Osoba, która odbiera dziecko będzie identyfikowana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ……………………………………………………………………….
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

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, Marią Pozorońską 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 w przypadku epidemii COVID-19 na
podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. dla ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą oraz innych osób, oraz w przypadku zastosowania procedur COVID-19
możliwe jest przetwarzanie danych dotyczących zdrowia zgodnie z 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
profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan
podmiotów.

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych

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.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz przekazałem(-am)
ją osobie
upoważnionej do odbioru dziecka. Wyrażam zgodę na korzystanie z podanych w oświadczeniu
numerów telefonów w celach kontaktu ze strony Ośrodka Kultury w związku z uczestnictwem
dziecka w zajęciach.

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego _______________________________________
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