
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w cyklu zajęć i wyjazdów 
pn. FERIADA 2020

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego

 …............................................................................................................................................
  (imię i nazwisko dziecka)

w cyklu zajęć stacjonarnych i wyjazdów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy w okresie
ferii zimowych pt. „FERIADA 2020” .

Zapoznałem/am się  z  programem zajęć  i  oświadczam,  że  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do
udziału mego dziecka w zorganizowanych zajęciach i wyjazdach. 

Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody* na  samodzielne  opuszczenie  zajęć  przez  dziecko  w  dowolnym
momencie oraz  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na  jego samodzielny powrót do domu.  W przypadku
nieudzielenia owej zgody zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z Gminnego Ośrodka Kultury. 

Wyrażam chęć udziału mojego dziecka/podopiecznego w I / II / I i II tygodniu ferii*. 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna dziecka: ….........................................................................................

PESEL dziecka:.............................................................. wiek dziecka:..............................................................

nr tel. dziecka …...........................................................  

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

Zgoda na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
uczestnika.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przekazanie i  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, nr tel. rodzica/opiekuna prawnego, nr tel. dziecka w celu realizacji
działań  odbywających  się  w  ramach  cyklu  zajęć  stacjonarnych  oraz  wyjazdów  odbywających  się  podczas
„FERIADY 2020”.

Wyrażam zezwolenie / Nie wyrażam zezwolenia* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Gminny
Ośrodek  Kultury  w  Piątnicy  w  celu  promocji  działań  ośrodka.  Niniejsze  zezwolenie  dotyczące  wizerunku
utrwalonego  w postaci  zdjęć  i  filmów  z  wyjazdów  oraz  zajęć  stacjonarnych  odbywających  się  w ramach
„FERIADY 2020”: 

• jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie,

• obejmuje wszelkie  formy publikacji,  za  pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania
wizerunku  na  stronach  internetowych  GOK oraz  na  portalach  społecznościowych,  na  których  GOK
posiada konto.

Wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,  kadrowania
i kompozycji,  bez  obowiązku  akceptacji  produktu  końcowego,  lecz  nie  w formach  obraźliwych  lub  ogólnie
uznanych za nieetyczne

    .…............................   ..........................                   ….....................................................................                   
miejscowość                 data                       podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

*niepotrzebne skreślić



Obowiązek informacyjny administratora danych
Cykl zajęć oraz wyjazdów odbywających się podczas ferii zimowych pt. „ FERIADA 2020”

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy.

 Informujemy, że Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych, jest Gminny Ośrodek Kultury
w Piątnicy,  ul. Szkolna 25,  18-421  Piątnica  Poduchowna,  zwany dalej  GOK Piątnica,  tel.  86  218  44  34,
e - mail: gok@gokpiatnica.pl, WWW: www.gokpiatnica.pl;

 Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować z pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ochronadanych@gokpiatnica.pl.

 Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu:

➢ związanym z realizacją wszystkich czynności podejmowanych w ramach uczestnictwa Pani/Pana dziecka
w zajęciach i  wyjazdach organizowanych podczas ferii  zimowych.  Dane osobowe Pani/Pana dziecka,
które Pani/Pan podała/ł są przetwarzane przez GOK Piątnica na podstawie art. 6 RODO,

➢ promocji działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy;

 Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, nr tel. rodzica/opiekuna;

 Pani/Pana  dziecka  dane  osobowe  (imię,  nazwisko,  pesel)  będą  przekazane  firmie  ubezpieczeniowej
UNIQA Towarzystwo  Ubezpieczeń  S.A.  z  siedzibą  w  Łodzi  ul.  Gdańska  132,  Przedstawiciel  w  Łomży
18 - 404 Łomża, ul. Sybiraków 6 w celu ubezpieczenia uczestników podczas wyjazdów;

 Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszystkich działań
związanych  z organizacją  i  promocją  cyklu  zajęć  stacjonarnych  i  wyjazdów  odbywających  się  podczas
„FERIADY 2020” oraz po zakończeniu tego okresu, jeżeli GOK Piątnica będzie do tego zobowiązany na
mocy odrębnych przepisów prawa oraz do celów archiwizacyjnych;

 GOK Piątnica zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia Pani/Panu
wgląd  do  swoich  i  dziecka  danych  osobowych  i  ich  poprawianie,  sprostowanie,  żądanie  ograniczenia
przetwarzania,  żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec  przetwarzania  oraz  usunięcia  danych.  Realizacja  wyżej  wymienionych  praw  odbywa  się  poprzez
złożenie pisemnego podania do Administratora;

 Jeżeli wyraził/a Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przez
GOK Piątnica  przed  datą  cofnięcia  przez  Panią/Pana  zgody.  Jeżeli  uważa  Pani/Pan,  że  dane  osobowe są
przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego;

 Dane osobowe Pani/Pana dziecka zostały pozyskane do GOK Piątnica w drodze zgłoszenia Pani/Pana dziecka
do  udziału  w  cyklu  zajęć  stacjonarnych  oraz  wyjazdów  odbywających  się  podczas  ferii  zimowych  pt.
„FERIADA 2020”.  Nie  podlega  Pani/Pan  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  o  którym  mowa
w art. 22 RODO, ani profilowaniu.

 Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne,  aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia
wszystkich działań organizacyjnych. 

….............................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)      

….................................................................................  
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)     

http://www.gokpiatnica.pl/

