
KARTAUCZESTNIKAZAJĘĆ
Prosimyo czytelne wypełnię wniosku

……………………………………..…………………………………………………………………
Nazwa zajęć

Dane osobowe Uczestnika

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

PESEL:

Adres

zamieszkania

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon

kontaktowy *

Uczestnika

Opiekuna

Adrese-mail *

Imię i nazwiskoOpiekuna

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu zajęć w Miejski Domu
Kulturyw Barcinie i w pełni akceptuję jego treść.

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zajęciach.
2. Stan zdrowia mój/mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w/w zajęciach.
3. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach.
4. Zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia na zasadach określonych

w Regulaminie zajęć.
5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących

działalności kulturalnej MDK Barcin na podany powyżej adres

………………………………………… ……………………………………...
Data Podpis Uczestnika/Opiekuna

*Dane Opiekuna potrzebne, gdy uczestnik jest niepełnoletni.



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie
uczestnika oraz prezentację wizerunku mojego dziecka na następujących stronach:
www.mdkbarcin.com.pl.,www.mdkbarcin.com.pl/poglos-barcina, www.facebook. com/kultura
barcin/, www.tvlbarcin.pl, afiszach, folderach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury
w Barcinie, Zgoda dotyczy przetwarzania danych ich udostępniania, prezentacji wizerunku
dziecka na potrzeby promocji Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, dokumentowania udziału
w zajęciach oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane będą przechowywane
w Miejskim Domu Kultury w Barcinie

…………………………
Podpis Uczestnika/Opiekuna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejski Dom
Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin. tel. 52 353 93 90, email: kulturabarcin@o2.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo: żądania dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –
193 Warszawa. Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..
Podpis Uczestnika/Opiekuna

KLAUZULAINFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


