
   OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA 
 

 

1. Wyrażam zgodę, aby moja córka/ mój syn wzięła / wziął udział w Letnich Warsztatach Artystycznych 
„Artystyczne Wakacje w Dziadkowicach” organizowanych przez Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-
Kulturalnej w Dziadkowicach w terminie: 27- 29 lipca 2022r. w godzinach: 10.00-14.00.  
 
2. Zobowiązuję się, iż moja córka/ mój syn będzie punktualnie przyprowadzane na zajęcia oraz odbierane z zajęć 
przeze mnie lub inną osobę dorosłą upoważnioną do odbioru mojego dziecka. Poniżej lista osób upoważnionych 
do odbioru dziecka. 
 
IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY, NR DOWODU OSOBISTEGO 
 

 …………………………………………………………………..…….. 
 

 …………………………………………………………………..……… 
 

 …………………………………………………………………..……… 
 
 
3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach.  
 

 
 

……………………………………….…………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

      
 

    
Ponadto wyrażam zgodę na: 
 
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka przez Lokalne 
Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 
promocji i budowania pozytywnego wizerunku Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w 
Dziadkowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.  

 
……………………………………….…………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 

rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z warsztatów w prasie, na stronach internetowych i 
serwisach społecznościowych organizatora oraz Urzędu Gminy Dziadkowice, Biblioteki Publicznej w 
Dziadkowicach oraz Bielskiego Domu Kultury w celach promocyjnych, w tym w szczególności  na publikację 
wizerunku mojego dziecka.  
 

 
……………………………………….…………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

kontakt drogą telefoniczną bądź e-mail (nr tel. ……………………………, e-mail ……………………………………….) 
 

 
……………………………………….…………………… 

       (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
 
Rodzic/opiekun dziecka może cofnąć tę zgodę, cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec organizatora z chwilą 
doręczenia organizatorowi stosownego oświadczenia. Dane będą przechowywane przez organizatora 2 tygodnie. 



Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 

w Dziadkowicach  e-mail: centrum@dziadkowice.pl  reprezentowanym przez Panią Dyrektor Sylwię 

Zalewską 
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, e-mail iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl  
3. Dane osobowe przetwarzane przez Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w 

Dziadkowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit f, art. 9 ust. 2 h  RODO. 
4. Dane mogą być udostępniane właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii 

danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. 
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych a także prawo do cofnięcia zgody. 
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

Przepisy RODO. 
9. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe na podstawie wytycznych 
10. Dane zbierane są na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Rozwoju oraz 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego po to aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie 

epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. 
11. Dane będą przechowywane przez organizatora 2 tygodnie. 

 

 

mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

