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Gminne Centrum Kultury w Żórawinie

 

KARTA ZGŁOSZENIA na ZAJĘCIA w  Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie
 
 

Warsztaty / zajęcia:                                                                       Imię, nazwisko i wiek uczestnika:
 
 
 
 

Telefon kontaktowy:                                                                      Adres poczty elektronicznej: 
 
 
 
 
 

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udzielenie
wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w
sytuacji zagrożenia mojego życia. 

*Podkreśl prawidłowe
**Dotyczy dzieci, które ukończyły 7. rok życia. (art. 43 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

Podpis :

Podpis::

Podpis::

*Akceptuję warunki / nie akceptuję warunków
Regulaminu uczestnictwa w zajęciach GCK w Żórawinie 

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam na telefoniczny kontakt
ze mną.

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam na otrzymywanie
informacji z GCK w Żórawinie drogą mailową. 

Podpis::
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Gminne Centrum Kultury w Żórawinie

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………..………..……….…………………., wyrażam zgodę̨ na nieodpłatne
utrwalenie mojego wizerunku ………………………………………………., w formie fotografii oraz filmów
wykonanych podczas zajęć organizowanych w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie, z siedzibą przy
Alei Niepodległości 6  , 55-020  Żórawina.
Zgoda obejmuje umieszczenie wizerunku w bazie danych GCK w Żórawinie oraz wykorzystanie,
utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań filmowych za pośrednictwem dowolnego medium
w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach,
czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych,
stronach internetowych, w tym m.in. Facebook, wystawach, konkursach etc. przez GCK w Żórawinie.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania
fotografii z moim wizerunkiem.

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.
 

Podpis:............................................................ Miejscowość i data: .........................................

Jednocześnie chcemy Panią/Pana poinformować, iż administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Żórawinie. .
Wizerunek dziecka zostanie wykorzystany tylko do celów związanych z promocją zajęć prowadzonych przez GCK. Dane osobowe,
zawarte w powyższym Formularzu przetwarzane są w celu otrzymania zgody na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego dziecka i
nie będą udostępniane innym odbiorcom danym, ani przetwarzane w innym celu, niż ten wskazany powyżej. Chcemy też Panią / Pana
zapewnić, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail:
dyrektor@gck-zorawina.pl  lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Centrum
Sztuki. Ze względu na fakt, iż dane osobowe dziecko będą przetwarzane w postaci zdjęć zapewniamy, że nie będą umieszczane w
innych serwisach lub wydawnictwach niż te, które są administrowane przez nas. Pozostałe dane takie jak Pani / Pana imię i nazwisko
oraz imię i nazwisko dziecko służą nam tylko do identyfikacji niepełnoletniego dziecka. Ze względu na to, iż dane przetwarzamy na
podstawie udzielonej prze Panią / Pana zgody to definiujemy czas przetwarzania, aż do momenty wycofania tej zgody przez osobę,
która nam tę zgodę wyraziła. Ma Pani / Pan prawo w każdym czasie do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania. Ma Pani /Pan też prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
chyba że dzieje się to w przypadku:
· wyraźnej Twojej zgody,
· przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli
będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować
zadania spoczywające na Gminnym centrum Kultury. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym
przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy
bezpośrednio w siedzibie GCK.


