KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
sekcji GCK w Poniecu
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania

miejscowość

kod

ulica

numer
domu

PESEL
Sekcja
Imię matki
Imię ojca

tel. kont.
tel. kont.

Informacje rodziców /opiekunów/ o stanie zdrowia dziecka oraz inne ważne, uwagi,
o
których powinien wiedzieć prowadzący zajęcia np. na co dziecko jest uczulone,
czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach itp.

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem sekcji Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby
niezbędne do jego uczestnictwa w zajęciach (wybranej sekcji) organizowanych przez GCK
w Poniecu.

....................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
..................
Data

Informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury w Poniecu
ul. Szkolna 3 a tel: 65 5731169, e-mail: info@gck.poniec.eu
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475,
e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym przez Administratora oraz w związku z wyrażoną zgodą - art. 6 ust 1 lit.
a) i e) RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym. Ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez GCK w Poniecu
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody,
ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
przetwarzania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami
wynikającymi z przepisów prawa.

