Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych
organizowanych przez Dębińskie Centrum Kultury w sezonie 2022/2023

KARTA UCZESTNICTWA
na rok szkolny 2022/ 2023 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 2022/2023 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: lukasz.franczyk@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 …………………………………………

