KARTA UCZESTNIKA
Wakacyjnego Klubu Podróżnika 2019
w CKP - Ośrodku Kultury Ruczaj
I INFORMACJE O ZAJĘCIACH
Forma zajęć: zajęcia rekreacyjne, wyjścia do muzeów, wycieczki
Terminy zajęć (proszę zaznaczyć wybrane dni):
□ Data 25 czerwca (wtorek) - wycieczka do Bochni (Muzeum Motyli Arthropoda)
□ Data 27 czerwca (czwartek) - wyjście do Muzeum Lotnictwa

□
□
□
□
□
□

Data 2 lipca (wtorek) - wycieczka do Wisły (Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych)
Data 4 lipca (czwartek) - wyjście do Papugarni
Data 9 lipca (wtorek) - wycieczka do Wadowic (Interaktywne Centrum Pszczelarstwa Apilandia)
Data 11 lipca (czwartek) - wyjście do Muzeum Przyrodniczego
Data 16 lipca (wtorek) - wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Data 18 lipca (czwartek) - wycieczka do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema

II DANE DZIECKA
1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia……………………………………………………………………….………………….....
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………..
4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna..................................................................... ……………………..
5. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna..........……………………………………… ………………………
6. Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbierania dziecka (imię i nazwisko, numer telefonu)
………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………........…….....
III INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(prosimy o informacje, czy dziecko choruje, czy przyjmuje na stałe leki, szczególne zalecenia lub
przeciwwskazania).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na zajęciach.
Niniejszym wyrażam chęć przystąpienia do organizowanej przez Ośrodek Kultury Ruczaj,
jednostkę CK Podgórza, WAKACYJNEGO KLUBU PODRÓŻNIKA na warunkach przedstawionego mi
regulaminu wg ramowego planu zajęć.
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 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 dziecka,
b. data urodzenia dziecka
c. adres zamieszkania
d. danych kontaktowych rodzica (opiekuna),
e. danych dotyczących uczuleń dziecka oraz przyjmowanych przez niego leków,
f. dodatkowych danych podanych przez Państwa w niniejszej umowie dotyczących staniu

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

zdrowia dziecka.
W zakresie danych dotyczących zdrowia dziecka dane gromadzone są na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w zajęciach
Wakacyjnego Klubu Podróżnika 2019 w Centrum Kultury Podgórza – Ośrodku Kultury
Ruczaj – brak podania danych wyłącza możliwość skorzystania z ww. usługi.
Wszelkich informacji nt. przetwarzanych danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony
Danych, adres e-mail iod@ckpodgorza.pl.
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 audiowideo 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).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do
przygotowania umowy oraz przez czas trwania zajęć, w których będzie uczestniczyć
Państwa dziecko.
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.
W przypadku usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania lub przeniesienia danych, Państwa dziecko nie będzie mogło uczestniczyć
w zajęciach Wakacyjnego Klubu Podróżnika 2019 w Centrum Kultury Podgórza – Ośrodku
Kultury Ruczaj.
Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia umotywowanego sprzeciwu na przetwarzanie
Państwa danych osobowych, jednakże w tym przypadku Państwa dziecko nie będzie
uczestniczyć w zajęciach, których dotyczy niniejsza umowa.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka w zakresie
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
……………………………………………………
data
(podpis rodzica lub opiekuna)
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 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.
……………………………………………………
data (podpis rodzica lub opiekuna)

