Żelechów, dnia ……………………………………………

Oświadczenie
Oświadczam, iż (niepotrzebne skreślić) zezwalam / nie zezwalam na samodzielny powrót
z zajęć
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie do domu mojego dziecka.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

Proszę wypełnić w przypadku nie zezwalam:
Do odbioru mojego dziecka upoważniam następujące osoby:
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu
wyjścia z zajęć.
Wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na to, aby w razie odwołania zajęć
z powodu nieobecności osoby prowadzącej zajęcia moje dziecko samodzielnie wracało
do domu.
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie.
Przyprowadzam dziecko do sali gdzie odbywają się zajęcia i odbieram z sali podpisując listę.

Kontakt do rodzica, opiekuna nr tel.: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Żelechów, dnia ……………………
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych
osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………
zawartych w dokumentacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie oraz organów
uprawnionych do nadzoru.

.........................................................
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam
zgodę
na
publikację
zdjęć
mojego
dziecka
………………………………….................. z zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Żelechowie na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Żelechowie, stronie internetowej Gminy Żelechów, na Facebooku MGOK-u, w prasie,
podczas akcji promujących, na tablicach informacyjnych Gminy Żelechów i MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

.........................................................
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

INFORMACJA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 o ochronie danych osobowych informuję że:
1. administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów, tel. 25 754 11 60;
2. inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Mikulski (e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl);
3. dane osobowe Pani/Pana i dziecka będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody
na uczestniczenie dziecka w zajęciach wakacyjnych;
4. dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar
EOG;
5. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania
lub odwołania zgody;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;
7. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
w zajęciach wakacyjnych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, pod adres ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i dziecka
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1.

Ja, niżej podpisany/-a …………………….………………………………………………………..
oświadczam, że zapoznałem(łam) się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie danych osobowych moich i mojego
dziecka…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

