Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Myślenice

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-WARSZTATOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU na rok artystyczny 2020/2021

zawarta w ............................................., w dniu ...................................................
Pomiędzy:
Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu,
z siedzibą w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 20, a Panią/Panem
.....................................................................................................................................................
zamieszkałą/zamieszkałym...........................................................................................................
nr tel. ................................................... e-mail............................................................................
NAZWA ZAJĘĆ………………………………………………………………………………………………………………………….
TERMIN ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ: …………………………………………………………………………………………….

DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka ………………………………………………………………..………………………………..
2. Data urodzenia……………………………………………………….………. wiek dziecka ……………………………
3. Dokładny adres zamieszkania ……………………………….……………………..…..……. tel. …………….…….
tel. kom ojca……………….…………………………..... tel. kom. matki………………………………..………………..
4. Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeśli jest inny niż adres dziecka)
……………………………………………………………………………………………………………………….………..……….……
5. Dokładny adres zamieszkania dziecka………………………………………….…………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..
6. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………....
7. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć (proszę określić pokrewieństwo)
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..
8. Informacje i uwagi dotyczące dziecka (np. zdrowotne, żywieniowe, czy jest uczulony, czy
przyjmuje leki, inne):
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….….
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Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu mu właściwej opieki.
Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym regulaminem zajęć edukacyjnowarsztatowych i akceptację jego postanowienia.
Informacja o przetwarzaniu danych klienta oraz zgoda na przetwarzanie danych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych
Pani/Pana dziecka które związane są z procesem obejmującym działalność kulturalną, jest
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, 32-400
Myślenice. Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań placówki
wynikających w szczególności z prawa oświatowego oraz w celach wynikających z oddzielnie
wyrażonych zgód.
Ponadto, informujemy, że:
1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail:
iod@myslenice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów statutowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa. Również te przetwarzane na podstawie zgody, chyba, że zgoda
zostanie wcześniej wycofana. Udzielanie zgody jest dobrowolne. Każdą zgodę można
wycofać w dowolnym momencie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a związanych z
funkcjonowaniem placówki,
b. Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie
przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania
kopii danych osobowych.
6. Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest
niemożliwe.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych
osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w przypadkach
tego wymagających uniemożliwia skorzystanie z oferty MOKiS. W przypadkach
związanych z wyrażaniem zgody podanie danych jest dobrowolne jednak ich
niepodanie uniemożliwia podjęcie lub realizację działań określonych w treści zgody.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast
Administrator nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.
Zgody na przetwarzanie danych
W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym
potwierdzam własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
niżej podpisany(a), oświadczam, że:
a. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie podanych przeze mnie danych
osobowych własnych oraz dziecka nad którym sprawuję opiekę w celu przekazywania
informacji o mnie/ o dziecku w sposób elektroniczny na numer konta e-mail
…………………………………………………………..……………………………………………………………..…,
pod numerem telefonu ………………………………………….……………………………………………..
Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług elektronicznych.
b. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego/dziecka
utrwalonego w trakcie zajęć, imprez, poprzez wykorzystanie materiału:
- na stronach internetowych,
- w mediach społecznościowych,
- kronice MOKiS, gazetkach i tablicach wiszących w placówce,
- w środkach masowego przekazu,
Brak zgody skutkować będzie nieobecnością w serwisach i miejscach dokumentujących życie
placówki.
c. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych
moich/dziecka w celu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych
organizowanych przez placówkę, w tym uczestnictwa moich/dziecka w wydarzeniach
współorganizowanych przez inne podmioty kultury.
Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału w wydarzeniach i imprezach organizowanych
przez placówkę.
d. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych
moich/dziecka w celu uczestnictwa w zawodach, konkursach organizowanych przez
placówkę, w tym uczestnictwa w wydarzeniach współorganizowanych przez inne
podmioty kultury.
Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału w zawodach oraz konkursach.
Dane będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w placówce lub do czasu wycofania zgody. Wyrażone zgody
są dobrowolne. Każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na niniejszym
dokumencie stosowną deklarację.

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………….
.....................................
(podpis osoby/rodzica/opiekuna)
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