
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w roku kulturalnym

20........../20..........
                                             dedykowanych osobom pełnoletnim

Nazwa zajęcia: ......................................................................................................................................................................

Nazwisko i imię prowadzącego …..........................................................................................................................................

Nazwisko i imię uczestnika zajęć: ........................................................................................................................................

Adres e-mail: ........................................................................................................................................................................

Telefon do uczestnika zajęć: .................................................................................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1a w zw. z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet -
nia 2016r. 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)

Wyrażam/nie wyrażam*  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika) 

…………………………………………………....................................…………………………………….……………………………………………………….…,

w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach (nazwa zajęć) ..........................................................
…............................................................................................................................... organizowanych przez Gminne Cen-
trum Kultury w roku kulturalnym 2019/2020

................................................................................................................. (podpis pełnoletniego uczestnika)

Zgodnie z art. 6 ust. 1a oraz w zw. z art. 8  ust. 1 oraz  art. 9 ust. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) danych osobowych – wizerunku.
Zgodnie z art 81 pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Wyrażam/nie wyrażam*  zgodę na nieodpłatne  wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Gminne Centrum Kul -
tury mojego wizerunku................................................................................................, do celów: statutowych, kontakto-
wych, na plakatach, folderach, ulotkach, w celach promocyjnych i informacyjnych, utrwalonego podczas zajęć za pomo-
cą                      urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach w mediach
ogólnodostępnych i społecznościowych na profilach facebook, instagram, stronie internetowej GCK.

................................................................................................................. (podpis pełnoletniego uczestnika)
  
* niepotrzebne skreślić.



Informacja administratora danych

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1.  Administratorem danych  osobowych jest  Gminne Centrum Kultury  w Białych  Błotach  ul.  Czysta  1A reprezentowane  przez
Dyrektora
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Arnold Paszta, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Gminne Centrum Kultury, ul. Czysta 1A, 86-005 Białe Błota lub email: arnold.partner@gmail.com ;
3. Przekazane przez Panią/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Białych
Błotach w roku szkolnym 2020/2021, a następnie będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi
u nas przepisami archiwalnymi;  Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe w postaci  wizerunku zarejestrowanego  za pomocą
urządzeń rejestrujących  obraz  i  dźwięk przetwarzane  będą  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych   na  stronie  internetowej
http://kultura.bialeblota.pl oraz  portalach społecznościowych facebook, instagram itp. do momentu odwołania zgody;
4. Posiada Pan/Pani* prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Ma Pan/Pani*  prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez
Pana/Panią narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6. Podanie przez Pana/Panią* danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak brak podania danych skutkuje brakiem możliwo -
ści uczestnictwa w zajęciach.

Zapoznałem się z informacją administratora danych

................................................................................................................................................... (data i podpis pełnoletniego uczestnika)

* niepotrzebne skreślić

mailto:arnold.partner@gmail.com

