KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W DOMU KULTURY W KROCZYCACH ( SEZON 2020/2021)
- OSOBA PEŁNOLETNIA

1. Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
2. Rodzaj zajęć:
…................................................................................................................................................
3. Adres uczestnika: ……………………………………………………………………………..
4. Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji: ….............................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja dla uczestników zajęć i warsztatów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników zajęć i warsztatów jest Dom Kultury w Kroczycach,
ul. Batalionów Chłopskich 11, 42-425 Kroczyce
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych
na podstawie przepisów prawa
5) każdy uczestników zajęć i warsztatów posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczestników zajęć i warsztatów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dk-kroczyce.pl
…………………………………………………...
(data i czytelny podpis)
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie
wizerunku uczestnika zajęć przez Dom Kultury w Kroczycach z siedzibą przy ul. Bat. Chłopskich
11 w Kroczycach, do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016r., poz. 666, z póź. zm.)
Wyrażanie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć,
konkursów i koncertów związanych prowadzeniem zajęć, są przechowywane w archiwum Domu Kultury
w

Kroczycach,

mogą

zostać

umieszczone

w serwisach internetowych Domu Kultury w Kroczycach, oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych i publikacjach prasowych.
…………………………………………………...
(data i czytelny podpis)

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SPRAW ORGANIZACYJNYCH
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ I POPRZEZ SMS.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczącej spraw organizacyjnych związanych z zajęciami, z
których korzysta uczestnik, przez Dom Kultury w Kroczycach z siedzibą przy ul. Bat. Chłopskich 11
drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. O świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).u

…………………………………………………...
( data i czytelny podpis)

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA
Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Kroczycach ul. Bat. Chłopskich
11, jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych tj: imienia, nazwiska, numeru telefonu
i adresu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym
warunkiem udziału w zajęciach.
…………………………………………………...
(data i czytelny podpis)
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AKCEPTACJA REGULAMINU ZAJĘĆ DOMU KULTURY W KROCZYCACH
Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM ZAJĘĆ DOMU KULTURY W KROCZYCACH W
SEZONIE 2020/2021 W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID - 19, którego pełna treść dostępna jest
na stronie www.dk-kroczyce.pl oraz w budynku Domu Kultury w Kroczycach. Akceptuję regulamin w
całości i zobowiązuję się go bezwzględnie przestrzegać.

…………………………………………………...
(data i czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Oświadczam, że jestem zdrowa/y, nie występują u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto
oświadczam, że ani ja, ani nikt z moich członków rodziny tworzących ze mną wspólne gospodarstwo, nie
mieliśmy świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na COVID-19,
b) z osobą będącą w izolacji,
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

........................................
..
(data i czytelny podpis)

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie zajęć w razie takiej
potrzeby.

…………………………………………………...
(data i czytelny podpis)
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