KARTA ZGŁOSZENIA FERIE 2019r.
TURNUS………………….
DANE OBOWIĄZKOWE:
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia dziecka:
Imię i nazwisko opiekuna:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu do kontaktu
z opiekunem:
Numer PESEL:
Zgoda rodziców
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wypoczynku organiowanym podczas ferii zimowych
w terminie od ……………..…………. do ………….………..…..
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze do miejsca zbiórki i po
zakończeniu zajęć.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych
(strona internetowa, media społecznościowe, sprawozdania, informacje do prasy itp.) dotyczących oferty
przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu.
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami
operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez opiekunów zajęć wynikłą
podczas organizowanych zajęć.
Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka z placówki do domu.
Oświadczam, że moje dziecko posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem FERIE z GOKiem 2019
(dostępnym na stronie www.gokhazlach.pl lub do wglądu w filii GOK w Pogwizdowie

…………………………………..
(miejscowość i data)

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
ul. Główna 37
43-419 Hażlach

………………………………
(podpis rodzica)

Tel.: 33856-97-68
gok@hazlach.pl
www.gokhazlach.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
tj. Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu ul. Główna 37 43-419 Hażlach w celu uczestnictwa mojego dziecka
w wypoczynku organizowanym przez GOK w Hażlachu w okresie ferii zimowych.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………..

………………………………

(miejscowość i data)

(podpis rodzica)
Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu ul. Główna 37 43-419 Hażlach tel.: 338569 768
e-mail:gok@hazlach.pl
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Malwina Dawczyk-Neblik, e-mail: gok@hazlach.pl
2. Celem zbierania danych jest: uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych przez GOK w Hażlachu.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 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.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kwalifikacji uczestnictwa dziecka w zajęciach.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych
przez GOK w Hażlachu
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
ul. Główna 37
43-419 Hażlach

Tel.: 33856-97-68
gok@hazlach.pl
www.gokhazlach.pl

