
Karta zgłoszenia na zajęcia wokalne  

(Prosimy o wypełnienie karty czytelnie, pismem drukowanym) 

 

1. Dane dziecka: 

1) Imię i nazwisko:……………………………………………………………. 

2) Telefon:……………………………………………………………………. 

3) Adres: ……………………………………………………………………... 

 

Imię, nazwisko i telefon rodzica lub prawnego opiekuna: 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Oświadczenia: 

1) Wyrażam zgodę, aby moje dziecko brało udział w zajęciach wokalnych 

organizowanych prze GOKiS w Łaniętach. 

2) Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dziecko w drodze na zajęcia i 

jego powrót z zajęć do domu. 

3) Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, która jest 

zamieszczona poniżej, a także z treścią przysługujących mi praw. 

 

 ………………………………………….. 

(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 
 

UWAGA!  

Do udziału w zajęciach, ze względów bezpieczeństwa i z uwagi, na wewnętrzne 

procedury, zaprasza się wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów 

chorobowych i nie objętych kwarantanną lub izolacją domową. 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ja niżej podpisany/a…………………………………………………. wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka……………………………………………..………………… 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, z siedzibą Łanięta 9, 99-306 Łanięta, reprezentowany 

przez Dyrektora, (w zakresie: imię i nazwisko, telefon i adres dziecka, a  w przypadku osoby niepełnoletniej 

imię, nazwisko i telefon rodzica lub prawnego opiekuna) w celu prawidłowej organizacji zajęć wokalnych 

oraz w związku z udziałem mojego dziecka w zajęciach. Zajęcia wokalne organizowane są jest przez GOKiS 

w Łaniętach. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają 

zgodne z prawem. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poniżej, a w tym z treścią przysługujących 

mi praw. 

 ............................................................. 

(Podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
 

Ja, niżej podpisany/a) ...................................................................................... (czytelnie imię  

i nazwisko) udzielam nieodpłatnie zgody Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Łaniętach, z siedzibą 

Łanięta 9, 99-306 Łanięta, reprezentowanemu przez Dyrektora, na sporządzanie i  rozpowszechnianie 

mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka …………………………………………………. w rozumieniu i w związku 

z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO),  poprzez zamieszczanie utrwalających 

go materiałów na: witrynie internetowej, prowadzonych profilach w mediach społecznościowych 

(Facebook, Twitter, Instagram itp.), w pozostałych środkach przekazu reklamy, w celach i w związku  

z udziałem w zajęciach wokalnych organizowanych przez GOKiS w Łaniętach. 

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane  

z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poniżej, a w tym z treścią 

przysługujących mi praw. 

 

.................................................. 

(Podpis osoby wyrażającej zgodę)  

 
 



 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników konkursu 

 
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, informuję, że: 
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, Łanięta 9, 99-306 Łanięta, 
reprezentowany przez Dyrektora, tel. 24 356 74 08. 
• Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszym ośrodku Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych: inspektor@kiodo.pl. 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności kulturalnej i statutowej przez Administratora, 
realizacji zadań publicznych – w związku z prawidłową organizacją konkursu plastycznego pt:. ,,Moja Mała Ojczyzna’’. 
• Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO -  tj. przetwarzanie odbywa się na 
podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
• Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne.  Podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej, jest konieczne do 
prawidłowej rejestracji uczestnictwa. Niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości organizacji udziału danego uczestnika.  
• Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z 
administratorem, w tym Urząd Gminy w Łaniętach oraz podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia, np. w zakresie obsługi 
IT.  
• Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego 
zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. 
• Na zasadach określonych w RODO, ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
• Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane 
przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.   
• Ponadto informujemy, że w Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach, nie przetwarza się danych osobowych w trybie 
zautomatyzowanym i nie będą one profilowane. 
• Nie przekazujemy danych do Państw trzecich. 

 
 

…….......................................... 
Miejscowość, data 

 

 

 


