
 

Dane rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko 
…………………………………………………………………... 
Adres 
…………………………………………………………………… 
Numer telefonu, e-mail 

Wyrażam zgodę na udział mojego/jej syna/córki 

…………………………………………………………………………… wiek ………………….. 
                                                                              /Imię i nazwisko/ 

w zajęciach w ramach warsztatów HIP-HOP według załącznika 
 
w terminach:  29.02,    21.03   i   25.04 .2020 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, ul. Długa 18 
Oświadczam, że: dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach HIP-HOP 

1. Zapewnię dziecku picie i jedzenie oraz obuwie na zmianę. 
2. W przypadku rezygnacji z warsztatów, zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Gminny Ośrodek 

Kultury w Kaliskach. 
3. Odpowiadam za bezpieczeństwo dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania się 

warsztatów. 
4. Po zakończonych warsztatach (proszę skreślić niewłaściwy): 

a) odbiorę osobiście córkę / syna z GOK-u 
b) córka / syn wróci samodzielnie do domu na moją odpowiedzialność. 

 
Kaliska, data ………………                                                  Podpis rodzica/opiekuna ……………………. 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i wizerunku dziecka podczas udziału w zajęciach organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach (GOK). 

I. Wyrażam zgodę na: 

1)  Na gromadzenie i przetwarzanie przez GOK: danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska, 

wieku i wizerunku w celu realizacji postanowień Regulaminu i organizacji zajęć. 

2) Na wykorzystanie przez GOK wizerunku mojego i mojego dziecka w związku z możliwym prowadzeniem fotorelacji, 

wideorelacji z przeprowadzonych zajęć. Wykorzystanie i możliwe upublicznienie wizerunku mojego i mojego dziecka 

poprzez umieszczanie zdjęć na stronie www, portalach społecznościowych ulotkach itp. w celach  informacyjnych i 

promocji GOK. 

II. Informacje o ochronie danych osobowych: 

1) Przetwarzanie Państwa i dziecka danych osobowych będzie się odbywało, zgodnie z (RODO), Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych  (dz. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.). Państwa jak i dziecka wizerunek będzie wykorzystywany zgodnie z zapisami 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

1) Dane będą przetwarzane w celu organizacji i udokumentowania Dyskoteki dla młodzieży w tym również w celach promocyjnych  i 

statutowych organizatora,  przez co rozumie się:   

- zbieranie i udostepnienie danych w materiałach reklamowych Ośrodka, 

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, 

- prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością statutową administratora. 

2) Przetwarzanie danych oraz wizerunku będzie odbywało się na podstawie: 

- Wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO). 

- Obowiązku ciążącego na administratorze -dokumentowanie działalności statutowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w zajęciach.  

4) Dane Państwa  i Pańskiego dziecka będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody,  do momentu      zakończenia współpracy 

lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, dane nie  będą 

profilowane.  

5) Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania, kryteriach  przechowywania i ochrony danych zawarto i opisano w klauzuli 

informacyjnej, która znajduje się na stronie internetowej: bipgok.kaliska.pl  w zakładce ochrona danych osobowych. 

III. Przyjmuję do wiadomości, że:   

1) Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem, 

2) Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, 

3) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

IV. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ul. 18, 63-260 Kaliska. 

V. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt z inspektorem Ochrony danych 

Osobowych: referent@gok.kaliska.pl tel. 58 56 09 245 

Kaliska, data ………………                                                  Podpis rodzica/opiekuna ……………………. 


