………………………………..…………………………………..
miejscowość, data

ZGODA
Imię i nazwisko uczestnika....................................................................
PESEL*……………………………………………………………………………………
Nr telefonu rodzica/opiekuna **.........................................................
*podanie danych jest niezbędne w celu dokonania ubezpieczenia uczestnika „Wakacje z GOK w Brójcach”
**podanie danych jest dobrowolne, służy kontaktom z opiekunem

PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ofercie „Wakacje z GOK w Brójcach 2021” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Brójcach.
data
wydarzenie
Zgoda [x] zaznaczyć
1.07.2021

Warsztaty: malowanie na drewnie

2.07.2021

Gra: podchody przy Górce w Kurowicach

7.07.2021

Wyjazd do Łodzi – przygoda w ciemności

12.07.2021

„Wakacyjny relaks z książką” BP w Brójcach

14.07.2021

Wyjazd do Grodziska: warsztaty, oprowadzenie po gospodarstwie, przejazd
bryczkami, ognisko

22.07.2021

Warsztaty: „Mały jubiler”

23.07.2021

Warsztaty: „Raz na ludowo: dawne zabawki i zabawy” – cz. 1

27.07.2021

Warsztaty: ozdoby decoupage

2.08.2021

Konkurs rysunkowy w BP w Kurowicach

6.08.2021

Warsztaty: malowanie własnych koszulek w świetlicy w Bukowcu

9.08.2021

Warsztaty: „Raz na ludowo: z pola, lasu, łąki” – cz. 2

11.08.2021

Gry sportowe przy scenie w Woli Rakowej

19.08.2021

Wakacyjna podróż do książkolandii w BP w Brójcach

24.08.2021

Wyjazd do Dobronia – zwiedzanie ZOO i ognisko

26.08.2021

Zakończenie wakacji świetlica w Bukowcu – balonowe show, warsztaty
balonowe, tańce animacyjne, gry i zabawy

Wyrażam zgodę na udział w „Wakacjach z GOK w Brójcach ”przez GOK w Brójcach

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
na nieodpłatne wykorzystywanie przez GOK w Brójcach zdjęć oraz filmów zawierających mój wizerunek/wizerunek moich podopiecznych zarejestrowany
w trakcie uczestnictwa w „Wakacje z GOK w Brójcach” dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów promocji działań GOK
w Brójcach, w każdej formie zgodnej z prawem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż
zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej GOK Brójce na portalu społecznościowym Facebook, w materiałach promocyjnych,
reklamowych i marketingowych GOK Brójce oraz w mediach (prasa, telewizja), /zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1231 t.j.).
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pana/Pani/dziecka danych wskazanych w zgodzie jest Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach reprezentowany przez Dyrektora
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pisząc na adres Administratora, bądź mailowo
pod adresem: kontakt@iszd.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej (udział dziecka w ofercie
„Wakacje z GOK w Brójcach 2020” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. W szczególnych sytuacjach Administrator
może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane,
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Pana/Pani/dziecka w „Wakacje z GOK w Brójcach”
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/ Pana dziecka, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
−
dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
−
żądania ich sprostowania,
−
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
−
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Przysługuje
Państwu
prawo
wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego
właściwego
w
sprawach
ochrony
danych
osobowych
na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
……………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

