Karta zgłoszenia do udziału
w Letniej Akademia Sztuki
„Mistrz i uczeń”
Imię, nazwisko, wiek Uczestnika: ………………………………………………………………….…………………….
Telefon kontaktowy do rodziców:…………………………………………………………………………………………
Warsztaty dla dzieci przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu – Laskowicach odbędą się w dniu 27.07.2018 r.
w godz. 10.00-12.00 w ramach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Chwałowickie impresje”.
Koszt warsztatów wynosi 25 zł. Organizator zapewnia materiały plastyczne (farby, pędzle, papier, karton)
oraz osobę prowadzącą. Nie zapewniamy posiłków oraz napojów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, w celu uczestnictwa w Letniej Akademii Sztuki –
Warsztaty dla dzieci w parku obok Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach organizowanej przez
MGCK?
□ NIE

□ TAK

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed
jej wycofaniem.
…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Czy zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku utrwalonego ramach Letniej Akademii Sztuki –
Warsztaty dla dzieci w parku obok Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach przez Miejsko-Gminne
Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, w mediach elektronicznych, w materiałach prasowych, broszurach,
ulotkach, gazetkach?
□ NIE

□ TAK

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.
…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
1. Administrator danych osobowych
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy
ul. Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem Twoich/Twojego dziecka danych osobowych.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich/swojego dziecka danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail:
iod@mgck-jl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje/Twojego dziecka dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zajęć na podstawie Twojej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)1
4. Odbiorcy danych
Twoich/ Twojego dziecka danych nie będziemy udostępniać innym podmiotom.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich/Twojego dziecka danych.
6. Okres przechowywania danych
Twoje/Twojego dziecka dane osobowe przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego
po roku, w którym zakończyły się zajęcia.
7. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do swoich/swojego dziecka danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich/ swojego dziecka danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania Twoich/ Twojego dziecka danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8.Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Zapoznałam/em się z powyższą informacją:

…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
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