DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W WARSZTATACH

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ................................................................................
Adres:……………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego ............................................................................................
Niniejszym deklaruję uczestnictwo mojego dziecka
(imię i nazwisko).................................................... ………..wiek................w bezpłatnych
warsztatach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez Sieradzkie Centrum Kultury
(ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz), w roku 2021 r. i oświadczam, że stan zdrowia
mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach.
Nazwa, data i godzina zajęć: …………………………………………………………………..
Nazwa, data i godzina zajęć: …………………………………………………………………..
Zobowiązuję się również do niezwłocznego poinformowania organizatorów
warsztatów o nieobecności mojego dziecka na zajęciach, aby móc zwolnić miejsce
innym uczestnikom. W celu poinformowania o niemożliwości wzięcia udziału w
warsztatach prosimy dzwonić pod nr 43 677 72 14 lub 43 677 72 16.
podpis…………………………..
Uwaga! -Rodzice/Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczne i punktualne dojście dziecka do miejsca zajęć oraz powrót do domu.
podpis………………………….

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz
z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
w celach udziału mojego dziecka w warsztatach w roku 2021 r.
......................................(data, podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sieradzkie Centrum Kultury (SCK) z
siedzibą w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19, 98-200 Sieradz.
2. W SCK wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować w sprawach swoich danych osobowych i realizacji praw przez email: inspektorod@scksieradz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w pkt. 1
3. Dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia właściwej organizacji zajęć
kulturalnych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO1)
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do
tego na podstawie przepisów prawa.
5. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.
6. Dane osobowe przetwarzamy przez 1 miesiąc po zakończonej imprezie.
7. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli
zdaniem Pani/Pana nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych a jeżeli
Pani/Pan uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w
tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia
udziału w Festiwalu.
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