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Zajęcia wokalne 

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego  ……………………………… …………………………….............................................................. 

Adres rodzica / opiekuna prawnego …………………………………………………………………........................................................................ 

Numer telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…. 

Wyrażam zgodę, na udział syna/córki  ……………………………………………………………………….……………………………………………………......…..…..  

data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..    
w zajęciach prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. 
  
1. Zajęcia są częściowo odpłatne. 
2. Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach. 
3. Zobowiązuję się do poinformowania instruktora o rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach. 
4. Gminne Centrum Kultury w Jeżowem nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników, ani urazy doznane podczas zajęć, 

czy podczas przebywania na zajęciach. 
5. Gminne Centrum Kultury w Jeżowem nie ubezpiecza uczestników zajęć na zajęciach. 
6. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach. 
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami leczniczymi 

w przypadku zagrożenia zdrowia lub  życia mojego dziecka w czasie trwania zajęć. 
8. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dziecko podczas przebywania na zajęciach. 
9. Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę ̨na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć oraz wykorzystanie tego 
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji 
i promocji. 

………………………………………..…………………… 
 podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
10. Zgodnie z art. 6 ust. 1 li. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celu udziału uczestnika w zajęciach prowadzonych przez Gminne 
Centrum Kultury w Jeżowem oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby organizatorów w/w zajęć, udostępnienia jako 
informacji zamieszczanych: w informatorach, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych organizatora oraz 
w informacjach prasowych do wycofania zgody. Zgoda obejmuje również wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych materiałów zdjęciowych za pośrednictwem dowolnego medium. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na 
przetwarzanie danych wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni. 

………………………………………………..…………… 
podpis rodzica / opiekuna prawnego 

11. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, 
znajdującym się na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, wynikającym 
z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO. 

……………………………………………………… 
       podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Oświadczam, że dziecko: (właściwe podkreślić) 

a. będzie przychodziło na zajęcia samo i w taki sam sposób wracało do domu 
b. będzie przyprowadzane na zajęcia i zabierane z zajęć przez rodziców lub wyznaczonych opiekunów 

                                                   

……………………………...…………………….                                                                                   …………………………………………………………… 
       (miejscowość, data)                                                                                                          podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 



Szanowni Państwo, 

informujemy, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Gminne Centrum Kultury w Jeżowem pobiera 

od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś 

z uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem zakażenia SARS-

CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 

04.05.2016 r.) informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, reprezentowane przez 
Dyrektora, którego siedziba mieści się w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 236/2, tel: 15 87 97 188, e-mail: 
gckjezowe@gmail.com, lub pisemnie na adres administratora. 

 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres, jest to Klaudia Chaber. Kontakt: pocztą elektroniczną 
na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com telefonicznie pod numerem:  + 48 798 559 338 

 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  
(art. 6 ust. 1 lit d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej). 
 

4. Jednostki, którym przekazywane są dane osobowe: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Prawa osób fizycznych w stosunku do danych osobowych: Każdy ma prawo do:  
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; 
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych; 
c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych; 
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
f. przenoszenia danych osobowych; 
g. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa 

członkowskiego UE. 
6. Okres przechowywania danych osobowych: Do czasu trwania epidemii w Polsce, a następnie zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną oraz przepisami prawa. 
 

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  
Jeżowe, dn. ………………….…………….………… ………………….…………….……………………… 

 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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