Karta uczestnika zajęć / warsztatów (sezon 2020/2021)
Nazwa zajęć
(zgodna z oficjalnym
nazewnictwem zajęć
Uczestnik

Imię

Rodzic / opiekun prawny
(dot. osób nieletnich)

Nazwisko
Imię

Adres rodzica / opiekuna
lub uczestnika pełnoletniego

Kod pocztowy

Dane kontaktowe
(uczestnik nieletni podaje dane
rodzica/opiekuna)

e-mail:
Telefon (-y):

Rok ur.
Nazwisko

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:
Telefon uczestnika
nieletniego
(nieobowiązkowo):

Nr i nazwa karty upoważniającej
do zniżki
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem zajęć/warsztatów prowadzonych w Centrum Kultury w Błoniu i zobowiązuję się do przestrzegania jego
zapisów oraz do regularnego wnoszenia opłat z tytułu przynależności do wybranej sekcji.
Tak
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1b , tel: (22) 752 63 00;
e- mail: sekretariat@centrumkultury.com.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych
z przetwarzaniem danych możliwy jest pod adresem email b.duch@obslugarodo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w powyższych zajęciach (w tym rozliczaniu zajęć).
Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres
przewidziany przepisami dotyczącymi archiwizacji danych ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązującą u
Administratora instrukcją kancelaryjna .
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na
konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności, jak również realizacji Państwa praw dane osobowe mogą być przekazywane
następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z nami podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji naszych usług, dostawcom usług
technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz zarządzanie Centrum Kultury.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w zajęciach i warsztatach.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Centrum
Kultury w Błoniu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka,
dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Błoniu oraz, że rozpowszechnianie przez Centrum Kultury w Błoniu
mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem
dowolnego medium.
Tak/
Nie/*
Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera zawierającego informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczna (Dz.U. 2020 r., poz. 344 z późn.zm.) na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej, tj. informacje dotyczące oferty zajęć i wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w Błoniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury
w Błoniu, które jest Administratorem danych osobowych zgodnie z informacją podaną powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy
udzieleniu zgody na przesyłanie newslettera jest art. 6 ust 1. lit a) RODO. Centrum Kultury w Błoniu informuje, że podane przez Pana/Panią podane dane
osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani wszystkie uprawnienia, jakie są wyszczególnione powyżej. Ponadto posiada
Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych przy udzielaniu zgody na przesyłanie newslettera jest dobrowolne,
jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi wysyłanie newslettera.
Tak/
Nie/*
/* - właściwe zaznaczyć „X”
Data i podpis:

