Zgoda na udział dziecka w „Wakacje z GOKSiR Pruszcz lipiec 2021” organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy do rodzica……………………………………………………………………
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania maseczki ochronnej.
Zobowiązuję się, że dziecko:
- będę osobiście przyprowadzać i odbierać
- będzie przychodzić i odchodzić osobiście
- będzie przyprowadzać i odbierać upoważniona osoba

…………………………………………………………………………………….
1.
2.
3.
4.

Ja niżej podpisany, niniejszym udzielam zgody GOKSiR w Pruszczu na dysponowanie materiałami z udziałem mojego
dziecka..............................................................................., nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów
filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest wizerunek mojego dziecka.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w ramach
„Wakacje z GOKSiR Pruszcz 2021” w celach popularyzacji ww. i działalności GOKSiR Pruszcz.
Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem,
także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.
Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych.

…………………………………………………………………………..
Podpis rodzica / opiekuna
INFORMACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA
1. Dziecko jest uczulone (należy podać na co):
……………………………………………………………………………………..
2. Występują u dziecka zaburzenia (podać rodzaj i objawy):
……………………………………………………………………………………………………………
3. Inne uwagi o zdrowiu dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
W związku z uczestnictwem mojego dziecka ……………………………………………………………(Imię i nazwisko) w zajęciach „Wakacje z
GOKSiR Pruszcz lipiec 2021”, organizowanych przez GOKSiR Pruszcz – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie
danych mojego dziecka w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane na
czas organizacji spotkań oraz do czasu cofnięcia zgody.
*niepotrzebne skreślić
Pruszcz,..........................
(miejscowość, data)

………………………….....................
(czytelny podpis)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu informuje, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu z Siedzibą przy ul. Sportowa 10 A, 86-120 Pruszcz.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest P. Justyna Kucharko, tel. 518-944-058
Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja spotkań „Wakacje z GOKSiR Pruszcz”, w tym promocja ośrodka.
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane na czas organizacji spotkań oraz do czasu cofnięcia zgody. Zdjęcia będą udostępnione na stronie internetowej
ośrodka (www.goksirpruszcz.com) do czasu cofnięcia zgody.
Przysługuje Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania
zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo d wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych będzie wiązało się z brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Nie wyrażenie
zgody na publikację wizerunku nie będzie wpływało na uczestnictwo w wydarzeniu.
Dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników. Odbiorcami danych będą osoby odwiedzające stronę Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

Pruszcz,.......…………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(czytelny podpis)

