
                                                                    

OŚWIADCZENIE NA ZAJĘCIA 
W SEZONIE KULTURALNYM GOUK 2022/2023

Imię/nazwisko uczestnika zajęć…………………………………………………………………………..

Data urodzenia dziecka…………………………………………………………………………………..

Imiona/nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych……………………………………………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………

Telefony: rodziców//opiekunów prawnych………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach: 
□ Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych
□ Indywidualna nauka gry na instrumentach dętych
□ Indywidualna nauka gry na gitarze
□ Art. – deco
□ Plastyka
□ Zajęcia teatralne Qlturalnie Proszę

Oświadczam,  że  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  na  udział  mojego  dziecka  
w  wyżej  wybranych  zajęciach  organizowanych  przez  GOUK  w  Różanie  w  roku  2022/2023.  

W przypadku  nieobecności  mojego  dziecka  i  nie  zgłoszenia  tego  faktu  do  sekretariatu  GOUK  
w terminie 24-godzinnym przed planowym rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sytuacji losowych w tym
zdrowotnych)  zobowiązuję  się  do uiszczania  opłaty  w wysokości  10,00 zł  za  każdą niezgłoszoną
nieobecność na zajęciach zbiorowych oraz 30,00 zł na zajęciach indywidualnych.

Oświadczam, że moje dziecko zamieszkuje/nie zamieszkuje * w gminie Różan.

Zobowiązuję się do/zezwalam: 
 Dowożenia/przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście bezpośrednio po zajęciach,
 Dowożenia/przyprowadzania dziecka i samodzielny powrót po zakończonych zajęciach,
 Zezwalam na samodzielne przyjście dziecka na zajęcia i powrót po zakończonych zajęciach.

Różan, dnia                                                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   ORAZ   PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze
zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM zgodę na:

 przetwarzanie  moich danych  osobowych oraz  mojego dziecka/podopiecznego  w celach  statutowych
GOUK w Różanie;

 informowanie  mnie  o  aktualnych  wydarzeniach  w  GOUK  poprzez  system  sms  na  numer/numery
telefonu podany w niniejszym oświadczeniu;

 zamieszczenie przez GOUK mojego wizerunku i mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego podczas
zajęć,  na stronie internetowej  GOUK, w lokalnej  gazecie  „Świerszcz Różański” w celach statutowych
GOUK w Różanie.
Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.  Nie wpłynie to
jednak  na  zgodność  z  prawem przetwarzania  w  okresie  od  momentu  wyrażenia  zgody  do  chwili  jej
wycofania. 
Akceptuję regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie.

Różan, dnia                                                                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika zajęć przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie jest Dyrektor GOUK.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych pod numerem telefonu: 29 7669 042 lub adresem e-mail: biuro@gouk.pl
Powyższe dane osobowe przetwarzane będą: 
a) W celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.  U.  1991  nr  114  poz.  493),  w  celu  realizacji  obowiązków  i  zadań  zleconych  przez  instytucje  nadrzędne  wobec
Administratora oraz w celu realizacji zadań określonych Statutem GOUK w Różanie - art. ust. 1 lit. c RODO; 
b) W celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji działalności Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;
c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
4. Odbiorcami powyższych danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- podmioty świadczące usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie;
- banki – w zakresie obsługi płatności;
 - operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
5. Powyższe dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.
8.  Państwa  dane  osobowe  przechowywane  będą  do  końca  okresu  przedawnienia  potencjalnych  roszczeń  lub  
w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych brak jest możliwości
udziału w akcjach organizowanych przez  Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie.

Różan, dnia                                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego


