
KARTA ZGŁOSZENIA DO GRUPY ARTYSTYCZNEJ 

Zajęcia: ........................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ................................................................................................ 

Data urodzenia: ............................................................................................................................ 

Adres: ........................................................................................................................................... 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: .............................................................................................. 

Numer telefonu: ........................................................................................................................... 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. 

1. Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka/podopiecznego w zajęciach poza siedzibą 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie (występy,  koncerty,  przeglądy, plenery, pokazy, 
itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania.  

2. Wyrażam zgodę i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 
dziecka/podopiecznego podczas jego samodzielnego przybycia na zajęcia i powrotu do domu 
po ich zakończeniu lub zobowiązuje się do osobistego odprowadzenia dziecka na zajęcia i od-
bierania dziecka z zajęć. 

3. Oświadczam, że w razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mo-
jemu dziecku.  

 
 

.............................................................................................................................. 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis rodziców ucznia/opiekunów prawnych uczestnika zajęć 

 
 
 

Klauzula informacyjna (art. 13, 14 RODO) dla uczestnika zajęć artystycznych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów  

 
Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców uczniów, opiekunów prawnych uczniów 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów; 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych, zgodnie z Ustawą z 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.; 

3. Odbiorcami danych osobowych uczestników zajęć, rodziców uczestników zajęć i opiekunów 
prawnych uczestników zajęć mogą być: Gmina Rymanów, jednostki organizacyjne Gminy Ryma-
nów i inne podmioty realizujące zadania na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie; 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa;  
5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie posiada 

prawo do dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu lub odwołania uprzednio udzielonej zgody na 
przetwarzanie; 



6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie posiada 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakre-
sie jest dobrowolne. 

 
Zapoznałam/em się 

 
 

.............................................................................................................................. 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis rodziców ucznia/opiekunów prawnych uczestnika zajęć 

 
 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnym (Dz.U.2018.1025) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych 
dziecka do celów motywacyjnych, nagradzających wysiłek włożony w realizację powierzonych dzieciom 
zadań, budowania pozytywnego wizerunku dziecka i administratora w przestrzeni publicznej, w mediach 
oraz nieograniczoną w czasie, nieograniczoną terytorialnie, nieodpłatną publikację wizerunku dziecka 
w publikacjach promocyjnych w formie tradycyjnej i elektronicznej związanych z wykorzystaniem, 
utrwalaniem, obróbką i powielaniem wykonanych nagrań za pośrednictwem mediów elektronicznych 
a także zamieszczanie w nich wizerunku dziecka. 
 
 

Wyrażam zgodę 
 
 

.............................................................................................................................. 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis rodziców ucznia/opiekunów prawnych uczestnika zajęć 

 
 
 
 
 
 
    Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w zajęciach artystycznych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. 
 
 
 

.............................................................................................................................. 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis rodziców ucznia/opiekunów prawnych uczestnika zajęć 

 


