
KARTA KWALIFIKACYJNA do udziału w FERIACH Z KULTURĄ 2020 
Oświadczenie o zgodzie rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka / podopiecznego w wyjazdach  

i zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie /  
Gminę Wieliszew w ramach akcji „Ferii z Kulturą 2020”, w dniach 10-14 lutego 2020 r.  

  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………….………………………………..……..…………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres zamieszkania: ………………………….……………….………………………………………...……………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Nr telefonu uczestnika (jeśli posiada): ……………………………………………………………….…….………………………………… 

Nr telefonu do rodzica / opiekuna: …………………………..………….………………..………….…….………………………………… 

 

Informacje rodziców / prawnych opiekunów o stanie zdrowia uczestnika 
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem lub innymi środkami lokomocji, czy przyjmuje stale leki i w jakich 
dawkach, etc.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................................................................................................................... 
 
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o moim dziecku/podopiecznym, które mogą pomóc w zapewnieniu 
właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na wyjazdach/zajęciach. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika 
lub opiekunów wyjazdów/zajęć w zakresie leczenia, hospitalizacji i innych zabiegów w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 
mojego dziecka/ podopiecznego. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach  
i wyjazdach, których program poznałem/am. W przypadku jakichkolwiek kontuzji i urazów wynikających z udziału w „Feriach  
z Kulturą” nie będę zgłaszał/-a/ roszczeń o odszkodowanie pod adresem Organizatora. Jednocześnie informujemy, iż każdy 
uczestnik  „Ferii z Kulturą” zostaje ubezpieczony przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków. 

     
…………………………………………………...…...             ……………………………………………………..………………..……………………………………………… 

(data)                                (czytelny podpis uczestnika zajęć lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) 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 tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie, w celu 
udziału w akcji „Ferie z Kulturą 2020”, w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, wiek, adres zamieszkania, nr tel. uczestnika 
/rodziców/opiekunów prawnych, adres email. Niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
…………………………………………………...…...             ……………………………………………………..………………..……………………………………………… 

 (data)                                (czytelny podpis uczestnika zajęć lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka 
przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie w celach informacyjno-promocyjnych, w związku z udziałem w akcji „Ferie z Kulturą 2020”. 
Niniejsze oświadczenie obejmuje wykonanie, utrwalanie, przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć oraz video wraz z nagranym 
dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich obróbkę, powielanie i rozpowszechniani za pośrednic-
twem strony internetowej Ośrodka Kultury w Wieliszewie, Urzędu Gminy Wieliszew, a także w ramach prac sekcji fotograficznej 
działającej w ośrodku oraz wystaw fotograficznych przez nią przygotowanych. 
 
…………………………………………………...…...             ……………………………………………………..………………..……………………………………………… 

 (data)                                (czytelny podpis uczestnika zajęć lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 
 



 

 

 

 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra wie 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe 
zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie jest Ośrodek Kultury  
w Wieliszewie z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury – Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo, reprezentowany przez  Dariusza 
Skrzydlewskiego - Dyrektora Ośrodka Kultury. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Kultury w Wieliszewie, a 
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  
w Ośrodku Kultury w Wieliszewie przy użyciu danych kontaktowych Ośrodka Kultury oraz za pomocą adres iod@wieliszew.pl. 
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka Kultury – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych  mów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Kultury w Wieliszewie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Kultury w Wieliszewie; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie  
i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Kultury w Wieliszewie przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Kultury. 
6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie  przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian  ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony  lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są  
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, k tórej dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust. 1 lit. a) RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Kultury w Wieliszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 
zawarta między stronami umowa. 
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 

Administrator Danych Osobowych 
    Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie 

 
 

Gminne Centrum Kultury 
Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2 
05-119 Legionowo 
tel.: 22 782 20 02 
e-mail: kultura@wieliszew.pl                   
www.ok.wieliszew.pl 
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