Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych
organizowanych przez Dębińskie Centrum Kultury w sezonie 2021/2022

KARTA UCZESTNICTWA
na rok szkolny 2021/ 2022 w Dębińskim Centrum Kultury

RODZAJ ZAJĘĆ :

FORMA:

CENA:

A – INDYWIDUALNA
B – GRUPOWA

1.

……………………………………………………………….…………..

2.

……………………………………………………………….…………..

3.

……………………………………………………………….…………..

4.

……………………………………………………………….…………..

□A
□A
□A
□A

□B
□B
□B
□B

……………………….…
………………………….
……………………….…
………………………….

DANE UCZESTNIKA:
NAZWISKO ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………
IMIĘ ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
DATA I MIEJSCE URODZENIA ….………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ADRES ZAMIESZKANIA ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
TELEFON ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
ADRES E-MAIL ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Dębińskie Centrum Kultury w roku 2021/2022 i akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w karcie zgłoszenia danych
osobowych przez Administratora danych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek w/w
uczestnika zarejestrowany podczas w/w zajęć w mediach: Internecie, prasie, na tablicy
informacyjnej DCK. Wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji
działalności DCK.

………………….………………………………………….……

miejscowość, data

………………….……………………………………..……………………

Czytelny podpis
(w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun)

Informujemy, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w karcie uczestnictwa jest Dębińskie Centrum Kultury,
Jastew 13, 32-852 Dębno, tel. 14/66 58 661.
2. Dane zbierane są w celu realizacji zajęć.
3. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania DCK, a także przysługujących uprawnień, można kierować do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, za pomocą adresu e-mail: lukaszfranczyk@casim.com.pl.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie
wiązało się z brakiem możliwości udziału w zajęciach organizowanych przez Dębińskie Centrum
Kultury.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zajęć z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

Data i podpis …………………………………………

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ UCZESTNIKA W ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH
W DĘBIŃSKIM CENTRUM KULTURY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
1. Zapoznałam/zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania zakażeniu
i rozprzestrzenianiu się COVID-19, obowiązującymi w Dębińskim Centrum Kultury w związku
z realizacją zajęć.
2. Stan zdrowia uczestnika na dzień zapisu jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych
np. podwyższona temperatura, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni i inne
nietypowe objawy.
3. Uczestnik na dzień zapisu nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19, oraz żaden z
domowników, osób kontaktujących się z uczestnikiem nie przebywa na kwarantannie ani nie
przejawia widocznych oznak choroby.
4. Wyrażam zgodę na pomiar przez pracownika Dębińskiego Centrum Kultury temperatury ciała
uczestnika, jeżeli wystąpią niepokojące objawy chorobowe, oraz przekazanie danych osobowych
dla odpowiednich służb medycznych, sanitarnych w przypadku wystąpienia zakażenia lub
podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
5. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, iż mimo wprowadzonych w Dębińskim Centrum Kultury obostrzeń
sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych może dojść do zakażenia COVID-19 na
terenie DCK.
6. W sytuacji zakażenia na terenie Dębińskiego Centrum Kultury, nie będę wnosił/wnosiła skarg,
będąc całkowicie świadom/a zagrożenia epidemicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania organizatora o każdej zmianie w niniejszym
oświadczeniu.
8. Oświadczam, że decyzja o uczęszczaniu na zajęcia podczas trwania stanu epidemii jest
dobrowolna i podjęta w pełni świadomie.
9. Akceptuję, że Dębińskie Centrum Kultury nie bierze odpowiedzialności materialnej i prawnej
za ewentualne skutki wywołane zarażeniem uczestników lub innych osób w placówce z
niezawinionej przez placówkę przyczyny.
10. Akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać zasady, że jeżeli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestnikowi nie wolno przychodzić na zajęcia
do placówki.

Data i podpis………………………………………..

