
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 16/2020 

Dyrektora GCK w Czersku 

z dnia 28.08.2020 r.  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

  

Ja,   ……………………………………………………………..…..…………………………   

                                                      (Imię i nazwisko rodzica)  

  

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

                               (Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych)  

  

Tel. rodzica ……………………..………..              Tel. rodzica ………………..………….…  

  

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………  

                                                                                          (Imię i nazwisko dziecka)  

   

Data urodzenia dziecka …………………..…………………………….…..  

  

w zajęciach prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w Czersku 

w Biblioteka Publiczna w Czersku 

 

Ferie zimowe  w dniach od 25 – 26 stycznia 2023, godz. 10.00 – 12.00 

I. Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna w wyżej wymienionych zajęciach oraz  w 

występach organizowanych przez instruktora.  

II. Przyjmuję do wiadomości, że zajęcia odbywają się bezpłatnie, a moje dziecko   

w czasie zajęć, występów, konkursów, wyjazdów reprezentuje Gminne Centrum 

Kultury w Czersku. 

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.  

  

                                                                        

…..….………………………………………………………..  

          data, podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Czersku 

 (zwanym dalej GCK) z siedzibą w Czersku przy ul. Szkolnej 11 reprezentowane przez 

Dyrektora.  

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować 

pytania dotyczące sposobu i zakresu danych osobowych przetwarzanych przez GCK, a także  

 

przysługujących Pani/Panu uprawnień. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy 

jest za pomocą poczty elektronicznej iod@czersk.pl.  

- Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych, w 

szczególności do: sporządzenia listy uczestników, prowadzenia dokumentacji placówki i 

promocji działań placówki, organizowania i zgłaszania uczestników do konkursów, 

sporządzenia relacji  z działalności artystycznej, tworzenia galerii zdjęć na stronach 

internetowych, kontaktu  z uczestnikami i opiekunami.  

- Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/danych osobowych 

syna/córki, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania 

zgody na  przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych uniemożliwi 

zapisanie dziecka na zajęcia dydaktyczne.  

  

Zapoznawszy się z powyższym:  

  

• Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka przez Gminne Centrum Kultury w Czersku w celu 

uczestnictwa syna/córki w zajęciach dydaktycznych podanych  w niniejszej deklaracji 

oraz do prowadzenia statystyk z działalności placówki.  

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych dostępną w siedzibie Administratora.  

  

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego podczas zajęć, konkursów, uroczystości organizowanych przez GCK  na 

ulotkach promocyjnych, stronie internetowej i Facebooku oraz na stronie internetowej  i 

Facebooku Urzędu Miejskiego w Czersku, w celach promowania działań GCK poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994r.  o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych  

zdjęć/nagrań w formie elektronicznej i drukowanej.  

  

  

  

.......………………………………………………………..  

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  

  

  

  

  

  

  


