
 
                                                                                                                                   

                                                                                               

imię i nazwisko rodzica                                                                                             miejscowość data 

 Zgoda na udział osoby nieletniej 
Noc spania w miejscach publicznych wWDK w Wieruszowie 

                                                        Czas trwania wydarzenia ( 8/9 lutego 2019r

                                                                    od godz 20:00 do 8:00  

Wyrażam zgodę na udział w wydarzeniu „Noc spania w miejscach publicznych” , syna/ córki 

Imię ………………………………………………………………………………...

Nazwisko …………………………………………………………………………...

tel dziecka …..................................................

organizowana przez Wieruszowski Dom Kultury 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………….

Oświadczam ze jest mi znany program wydarzenia i warunki w jakich będzie przebywać moje dziecko 

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

                                                                                                    podpis rodzica 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót do domu dziecka po zakończeniu zajęć.
Zapewnię dziecku bezpieczny powrót do domu *

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

                                                                                                    podpis rodzica 

                                                                               



*Niepotrzebne skreślić 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wieruszowski Dom Kultury

Administratorem  danych  osobowych  jest  Wieruszowski  Dom  Kultury  z  siedzibą  przy  ul.  Rynek  8/9,  
98-400 Wieruszów (e-mail: wdk@wdkwieruszow.pl, tel: 62 784 10 80) prowadzący działalność zgodnie ze
swym statutem. 
Z inspektorem ochrony danych Wieruszowskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres  
e-mail: p.kindler@wdkwieruszow.pl lub pod numerem telefonu: 62 784 10 80.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a)  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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• żądania  od  Wieruszowskiego  Domu  Kultury  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  i  danych
osobowych swojego dziecka,

• wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych swojego dziecka,
• sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych i danych osobowych swojego dziecka,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych i danych osobowych swojego

dziecka,
• otrzymania od Wieruszowskiego Domu Kultury swoich  danych osobowych i  danych osobowych

swojego  dziecka  w  ustrukturyzowanym  formacie  oraz  przenoszenia  tych  danych  do  innego
administratora.

W przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  przez  Wieruszowski  Dom Kultury danych  osobowych  narusza
przepisy RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
Dane  osobowe  przetwarzane  przez  Wieruszowski  Dom  Kultury  nie  będą  podlegać  procesowi
zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji.  To  znaczy,  że  nie  będą  one  przetwarzane  w  sposób
automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami:

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  mojego  dziecka
zawartych w zgłoszeniu w celu organizacji i przeprowadzenia Letnich Warsztatów z WDK. Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi dziecku wzięcie udziału w Warsztatach. Dane będą
przetwarzane  przez  5  lat od  daty  zakończenia  Warsztatów  i  nie  będą  przekazywane  podmiotom
zewnętrznym.

                                                                            ...................................................................
                                                                                  data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności na umieszczenie
go na stronie internetowej  www.wdkwieruszow.pl oraz na profilach Wieruszowskiego Domu Kultury na
portalach społecznościowych w celach promocyjnych. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres do 3 lat
od  jego  zamieszczenia  w  wyżej  wymienionych  miejscach  i  nie  będzie  przekazywany  podmiotom
zewnętrznym.
                                                     

                                                                            ...................................................................
                                                                                   data i podpis rodzica/opiekuna prawnego




