Dane rodzica/opiekuna
………………………………………………………………. ………………………………………………………….…………… …………………………………………………
Imię i nazwisko

Adres

Nr. telefonu

Deklaracja na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………..…….. wiek …………..…..…
W zajęciach pn. ………………………………………………………………………………….............…………………………..
(proszę wymienić wszystkie zajęcia, w których dziecko będzie brało udział)

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ( zwany dalej w skrócie GOK ) w roku 2020/2021, oraz:
1) Odpowiadam za bezpieczeństwo dziecka/ podopiecznego w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć.
2) W przypadku rezygnacji z zajęć, zobowiązuję się pisemnie powiadomić GOK do końca m-ca poprzedzającego rezygnację w biurze
GOK, lub na adres e-mail: gok@gok.kaliska.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GOK moich danych/danych mojego dziecka/ podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska,
wieku, nr. telefonu i wizerunku w celu realizacji postanowień Regulaminu i organizacji zajęć i wykorzystanie mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez GOK zdjęć oraz filmów zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego
dziecka/ podopiecznego zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w w/w zajęciach, a także podczas: wystaw, konkursów itp.
reprezentując GOK i wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów promocji działań GOK.





1)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie jestem/moje dziecko / podopieczny** nie jest osobą zakażoną i nie przebywa na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym.

2)

Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące/wspólnie zamieszkujące z dzieckiem/ podopiecznym** nie są objęte
kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji.

3)

Oświadczam, że zapoznała(e)m się z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK oraz zasadami płatności
za zajęcia” i że będę przestrzegał/a zasad tam zawartych.



Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w razie potrzeby – w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.
………………………………………………………………………………

Kaliska, dn. …………………………………………………………

Czytelny podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna**

INFORMACJA O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSDOBOWYCH
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Administratorem Pana/Pani, dziecka/podopiecznego danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i
udostępnianie wizerunku jest GOK reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Długiej 18, 83-260 Kaliska, Dane kontaktowe
tel.: 58/ 56 09 245, adres e-mail: gok@gok.kaliska.pl.
Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych pod
adresem siedziby administratora lub pod nr. tel.: 58 56 09 245 wew.24 lub mailowo: referent@gok.kaliska.pl.
Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć, warsztatów itp. przez co rozumie się:
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej,
- prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla funkcjonowania GOK, realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pana/(i) i Pańskiego dziecka/ podopiecznego dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa w tym instrukcji kancelaryjnej administratora, dane nie będą
profilowane.
Odbiorcami Pana/Pani, dziecka/ podopiecznego danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani, dziecku/ podopiecznemu w zajęciach,
występach organizowanych przez GOK.
Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania, kryteriach przechowywania i ochrony danych zawarto w klauzuli informacyjnej,
która znajduje się na stronie internetowej: bipgok.kaliska.pl w zakładce ochrona danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1)
Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem, przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich
poprawiania, oraz żądania ich usunięcia,
2)
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych. na podstawie i zgodnie
z art. 15-22 RODO.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią, klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Kaliska, data …………………….…

** niepotrzebne skreślić

Podpis rodzica/opiekuna …………………………….

