
 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna  

 

…………………………………………………………………………………… lat………..  

 

w zajęciach:  
 

•plastycznych 
 

•ceramicznych   
 

organizowanych przez  Gminę Karpacz w roku szkolnym 2022/2023. 
 

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów:  

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

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

Adres zamieszkania:  
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres e -mail, numery  telefonów kontaktowych do  rodziców/opiekunów:   
 

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

 

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

Niniejszym oświadczam, że moja córka/syn po zajęciach ….....................………..... może/nie 

może samodzielnie wracać do domu. Do odbioru dziecka upoważniam:  

………………………………………………………………………………………………………

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

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Burmistrza Karpacza  

w celu uczestnictwa w zajęciach plastycznych, ceramicznych, konkursach,  wystawach, plenerach, prezentacjach oraz  

oraz udostępnianie wizerunku w celach promocji Pracowni Plastycznej i Ceramicznej 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
 



Zaświadczam, że zapoznałam/em się i moje dziecko/podopiecznego z treścią regulaminu 

uczestnika zajęć i akceptuję jego zasady. 

Zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat. W przypadku rezygnacji z zajęć zobowiązuję 

się do poinformowania prowadzącego zajęcia. 
                                         

                                     

 
 
 

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

 (imię i nazwisko)                         (data i podpis) 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 

Rozporządzenie) informujemy, że: 

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 

Karpacz, nr telefon 75 76 19 975, adres email: kancelaria@karpacz.eu. 

•W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

adres e-mail: umk-iod@karpacz.eu. 

•Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:wypełniania obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Karpaczu- na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez 

Burmistrza Karpacza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

•W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:                             

- podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

- podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

•Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu przetwarzania, 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

•W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do: 

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

• W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie Twoich danych 

do momentu cofnięcia zgody dokonywane jest zgodnie z prawem, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

• Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 

że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 

 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem udziału w zajęciach realizowanych w Stacji Kultura. Przy 

czym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych w Stacji Kultura.  . 

• Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne 

podobne doniosłe skutki. 

 

 


