KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA WARSZTATY WAKACYJNE LATO 2018
W KRAPKOWICKIM DOMU KULTURY
DANE UCZESTNIKA
1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Data urodzenia
DANE TELEADRESOWE

1.

Ulica i nr domu

2.

Miejscowość

3.

Kod pocztowy

4.

Nr telefonu uczestnika dorosłego/ matki/ojca/opiekuna

Zaznaczyć w jakich warsztatach dziecko/dorosły* będzie brał udział:
Wakacje z Mikołajkiem – 2 - 6 lipca 2018r.
Ceramika Latem w Filli KDK Otmęt– 11 - 13 lipca 2018r.
Opłaty za ceramikę latem wnoszę wraz z deklaracją w kwocie (zaznaczyć poniżej)
15zł za 11 lipca
2018

15zł za 12 lipca
2018

15zł za 13 lipca
2018

Tydzień ruchu – 9 - 13 lipca 2018r.
Warsztaty plastyczne –16 - 20 i 23 - 27 lipca 2018r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA DOROSŁEGO/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………… w Warsztatach wakacyjnych
Lato 2018 organizowanych przez Krapkowicki Dom Kultury. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia
dziecka pozwala na udział w zajęciach. Wyrażam zgodę, by w razie konieczności instruktor podjął decyzję o
udzieleniu dziecku pomocy lekarskiej.

……………………...……………………………….
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1.
2.
3.

Karty zgłoszeniowe można składać biurze Krapkowickiego Domu Kultury.
Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy dziecko zaopatrzyć w drugie śniadanie i napoje.

……………………………………………

Krapkowice, dnia ………………

……………………………………………
……………………………………………
imię i nazwisko, adres
składającego oświadczenie

Oświadczenie
Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
…………………………………………………………………………………………………………….., w tym danych wrażliwych przez Krapkowicki
Dom Kultury w związku z udziałem w Warsztatach wakacyjnych Lato 2018.
Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, nr telefonu opiekuna,
wizerunek.
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Krapkowicki Dom Kultury w celu realizacji warsztatów
wakacyjnych (rekrutacja, promocja, relacja na stronie internetowej i FB) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej,
pisemnej zgody.
Administratorem Danych Osobowych jest Krapkowicki Dom Kultury z siedzibą w Krapkowicach, ul. Prudnicka 7.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Kaczmarczyk, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice,
e-mail: iodkrapkowice@gmail.com.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja, Sąd itp.).
Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
Administrator danych osobowych nie przewiduje wykorzystania danych osobowych w innych celach niż
realizacja i promocja warsztatów.
Ma Pani/Pana prawo wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych
Osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany wewnętrznymi przepisami.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………….……………..........................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

