
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach 

 orgaznizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW  ORGANIZOWANYCH  PRZEZ                                                                                                                                             

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

 
 
 
 

 Proszę wypełnić drukowanymi literami 
I. Zajęcia, Warsztaty 

Nazwa:                                                                    
Ferie z Gokirem 2022 
 
 

II. Dane uczestnika 

Imię i nazwisko uczestnika:                                                                                        
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów  
w przypadku uczestnika nieletniego:                                                                            

 

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów : 
 

 
 

 
Szanowni Państwo, 
Informujemy Państwa, że w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych, posiadacie 
Państwo prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na 
podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem pomimo wycofania zgody. 
 

ZAPYTANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na bezpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku / wizerunku Pani/Pana 
dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 57, 49-120 zwanym dalej GOKiR 
zarejestrowanego przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas zajęć stałych, wykładów  
i wszystkich zajęć dodatkowych organizowanych przez GOKiR w roku 2020/2021 na stronie internetowej, profilu 
facebookowym, w mediach, i innych publikacjach graficznych prasowych i graficznych. 
 
Jednocześnie informujemy, że wizerunek będzie wykorzystywany przez okres promocji wydarzeń.  
 

Wyrażam zgodę:    ☐ TAK     ☐ NIE        …………………………………………………………………………………… 
                                                        Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAPYTANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE I PUBLIKACJĘ PRAC 
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie swoich prac / prac Pani/Pana dziecka przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 57, 49-120 zwanym dalej GOKiR wykonanych  
w roku 2020/2021 w trakcie zajęć, których organizatorem jest GOKiR na stronie internetowej, profilu facebookowym,  
i mediach. Jednocześnie informujemy, że prace będą wykorzystywane przez okres promocji wydarzeń i zajęć 
organizowanych przez GOKiR. 
 

Wyrażam zgodę:    ☐ TAK     ☐ NIE       …………………………………………………………………………………… 
                                                   Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 

 
 
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 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 „RODO”), informujemy                   
o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji z siedzibą 
w Dąbrowie przy ul. ks. prof. J. Sztonyka 56 jest: Dyrektor. 

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej 
jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym 
jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: iod@efigo.pl 

3. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 
umów oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. 

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących, 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami, 
c) w pozostałych przypadkach Państwa 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 Państwa 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 naszą jednostką przetwarzają dane 
osobowe dla których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych. 

6. Państwa 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 Państwa danych osobowych przysługują Państwu 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 (zwane również prawem 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 Państwa 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 9. Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 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 Państwu 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 podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

                                                                                                      ………………………… ......................................... 
                                                                                                               data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/UCZESTNIKÓW 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *  na samodzielny powrót mojego 
dziecka ......................................................... do domu z zajęć organizowanych przez GOKiR            
i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 
 

.................................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/UCZESTNIKÓW 

Uczęszczających na zajęcia realizowane przez GOKiR w Dąbrowie 

Oświadczam, iż akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć 
realizowanych przez GOKiR w Dąbrowie, w trakcie epidemii COVID-19. 
1. Jestem świadom/świadoma możliwości zarażenia się mnie/ mojego dziecka, instruktorów     
i innych uczestników różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadom/świadoma, iż 
podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo wszystkie 
osoby uczestniczące w zajęciach.  
2. Ponoszę pełną odpowiedzialność za udział mój/mojego dziecka w zajęciach organizowanych 
przez GOKiR w Dąbrowie. 
3. Wyrażam zgodę na dezynfekcję rąk moją/mojego dziecka przed wejściem na zajęcia. 
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z zajęć w sytuacji zaobserwowania                       
u niego objawów świadczących o zakażeniu COVID-19. 
5. Oświadczam, iż jestem świadomy ryzykiem zakażenia się COVID-19 w trackie przebywania 
w grupie podczas zajęć i że nie będę rościł skarg z przypadku zakażenia mnie/mojego 
dziecka. 
6. Zobowiązuję się nie uczestniczyć w zajęciach/nie wysyłać na zajęcia mojego dziecka                                 
w sytuacji gdy:  

a) w ciągu 14 dni przed zajęciami zdiagnozowano u mnie/mojego dziecka COVID-19; 
b) wystąpił u mnie/ mojego dziecka którykolwiek z objawów COVID-19 tj.: gorączka, 

kaszel, utrata smaku, utrata zapachu, duszności w ciągu 8 dni poprzedzających zajęcia; 
c) byłem/ było moje dziecko w bliskim kontakcie z osobą, u której zdiagnozowano COVID-

19 w ciągu 14 ostatnich dni przed zajęciami; 
d) jestem zobowiązany/ jest zobowiązane moje dziecko przez przepisy prawa                                     

do poddania się kwarantannie z przyczyn związanych z COVID-19 w okresie 
obejmującym datę zajęć. 

e) miał(em/am)/ miało moje dziecko kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19                         
oraz ktoś z członków najbliższej rodziny, otoczenia przebywa na kwarantannie, jest 
poddany izolacji, jest hospitalizowany i przejawia widocznych oznak choroby.    
 

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

data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

Oświadczam także że : 
1. Stan zdrowia mój / mojego dziecka* pozwala na uczestnictwo w zajęciach 
sportowych. 
2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach. 
3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem uczestnika zajęć i w pełni akceptuję jego treść. 
                                                        

                          …………………………………………………………………………..     
                data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 
 


