DEKLARACJA UCZESTNIKA
Letnich Zajęć Edukacyjnych w CKP - Ośrodku Kultury Ruczaj
(wypełniamy drukowanymi literami)
Imię i nazwisko uczestnika
Dane rodzica/ opiekuna
(imię i nazwisko, numer
telefonu)
Dane pełnoletnich osób
upoważnionych do
odbierania dziecka (imię i
nazwisko, numer telefonu)
Data urodzenia dziecka
Wybrane terminy zajęć
(proszę zaznaczyć
wszystkie wybrane
terminy)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Data 24 czerwca (poniedziałek)
Data 26 czerwca (środa)
Data 28 czerwca (piątek)
Data 1 lipca (poniedziałek)
Data 3 lipca (środa)
Data 5 lipca (piątek)
Data 8 lipca (poniedziałek)
Data 10 lipca (środa)
Data 12 lipca (piątek)
Data 15 lipca (poniedziałek)
Data 17 lipca (środa)
Data 19 lipca (piątek)

Numer Krakowskiej Karty
Rodzinnej 3+ (tylko dla
posiadaczy)

Oświadczam, że moje dziecko może samo wracać do domu po zakończeniu zajęć i że
w tym czasie biorę za niego/nią pełną odpowiedzialność.
…………………………………
data (podpis rodzica lub opiekuna)

□ Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem zajęć i warsztatów prowadzonych w Centrum Kultury
Podgórza i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz regulaminowego wnoszenia opłat z tytułu
uczestnictwa w wybranych zajęciach.

□ Oświadczam, że udzielam nieodpłatnie CKP zgody na rozpowszechnianie mojego wizerunku lub wizerunku
reprezentowanego przeze mnie jako rodzica/opiekuna prawnego dziecka, utrwalonego podczas projektów
realizowanych przez CKP lub z udziałem CKP. Niniejszej zgody udzielam bezterminowo oraz celem realizowania
zadań statutowych przez CKP, w szczególności związanych z promocją CKP.

□

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera
zawierającego informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (dz. U. 2012 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) tj. informacje dotyczące oferty zajęć i wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Podgórza.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka* jest Centrum Kultury Podgórza,

z siedzibą ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, tel. tel. 12 656 45 43, 12 656 18 90 w zakresie podanym
w niniejszej umowie, czyli:
a. Imię i nazwisko
b. Wiek
c. Dane kontaktowe
d. Numer Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, warsztatach
organizowanych przez CKP – brak podania danych wyłącza możliwość skorzystania z ww. usługi.
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@ckpodgorza.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa Państwa dziecka w organizowanych zajęciach oraz w celu
zapewnienia mu bezpieczeństwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) ewentualnego wykorzystania wizerunku dziecka (np. w formie zdjęć lub materiału audio-wideo
z przebiegu zajęć lub wycieczek) na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza i Ośrodka Kultury
Ruczaj lub w mediach społecznościowych (np. Facebook) - wyłącznie na podstawie udzielonej nam
przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka* będą przetwarzane jedynie przez okres
niezbędny do przygotowania umowy oraz przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia usługi na mocy
obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana dziecka* będą tylko podmioty uprawnione
na podstawie przepisów prawa.
7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów współpracujących
z Centrum Kultury Podgórza - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie
umowy z Administratorem.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez CKP, a także do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
9. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy
mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom
upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka*
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
11. Pani/Pana dane lub dane Pani/Pana dziecka* nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.

* dotyczy rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia
Data i podpis uczestnika lub prawnego opiekuna (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
Data

…………………………………………

Podpis ……………………………………….

