
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie  - ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo
KARTA KWALIFIKACYJNA  -   Zajęcia w ramach Akcji Lato 2020

1. Zajęcia...................................................................  

data…………………………………….

2. Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………………

3. Data urodzenia

………………………………………………………………

4. Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………

5. Imię i nazwisko oraz tel. kont. do rodziców  lub opiekunów prawnych

………………………………………………………………………………
6. Informacja opiekuna o stanie zdrowia dziecka (np. stosowanej diecie, na co uczestnik 

jest uczulony – w tym środki do dezyfekcji, czy przyjmuje stałe leki i w jakich 
dawkach czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary), itp. 
……………………….....................................................................................

……………………………………………….………………………………
…....................................................................................................................
7. Oświadczam,  iż  otrzymałam(em)  i  zapoznałam(em)  się  z  Regulaminem  zajęć  kulturalno-

rekreacyjnych organizowanych przez GOKiS w Kleszczewie w dniach 01.07.2020 – 29.08.2020 
w  ramach  Akcji  Lato  2020  oraz  Regulaminem  zajęć  kulturalno-rekreacyjnych  Gminnego  
Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

8. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  artystycznych  wykonań  utrwalonych  podczas 
zajęć prowadzonych w ramach letnich zajęć 2020 r., dokonanie montażu, przekopiowanie zapisu 
na inny nośnik lub system zapisu w celu wielokrotnego wyemitowania przy pomocy wizji i fonii  
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne i za pomocą satelity w ramach nadania i  
reemisji, w zakresie opisanym regulaminem.

9. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatną  publikację  wizerunku  mojego  dziecka  wyłącznie  w  celach 
niekomercyjnych  związanych  z  promocją  działalności  GOKiS w  mediach:  internecie 
(www.kleszczewo.pl oraz www.facebook.com), prasie, telewizji, serwisach społecznościowych 
oraz obiektach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zajęć oraz swoich zawartych w 
karcie  kwalifikacyjnej  w  celu  organizacji  zajęć  Akcji  Lato  2020  oraz  zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku w szczególności jeśli informacje o 
uczestniku zawierają tzw. dane osobowe wrażliwe przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Kleszczewie  zgodnie  z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  osobowych  Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie 
przy ul.  Poznańskiej  2;  inspektorem ochrony danych  w GOKiS jest  Pani  Katarzyna Polsakiewicz 
adres e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl;
-  Państwa  dane  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  zajęć  kulturalno-rekreacyjnych  oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, art. 9 ust. 
2 lit a RODO  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  
kwietnia  2016 r.;  podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  realizacji  zajęć  kulturalno-
rekreacyjnych. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na 
podstawie stosownych umów zawartych przez GOKiS. 
- Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania zajęć kulturalno-rekreacyjnych w ramach 
AKCJI LATO 2020; przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane; przez 
czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może ponieść konsekwencje prawne nienależytego 
wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
-  Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie  
danych  osobowych  Państwa  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
-  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji  lub 
profilowaniu. 

12.  Oświadczam,  iż  zostałem(-am)  poinformowany(-a)  o  celach  pozyskania  moich  danych 
osobowych i uprawnieniach wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
13. Wyrażam  /  nie  wyrażam* zgodę/y  na  samodzielny  powrót  dziecka  do  domu  po 

zakończeniu zajęć.
14. Oświadczam, że  jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19.

15. Oświadczam, że uczestnik, który bierze udział w zajęciach:
- nie przebywał w rejonie transmisji koronawirusa w okresie ostatnich 14 dni,
- nie przebywa z osobami objętymi nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid 

-19,
- jest zdrowy i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną, 
- a także żadne objawy sugerujące chorobę zakaźną nie występują obecnie u żadnego z domowników 

uczestnika,
-  w przypadku zmiany stanu zdrowia  uczestnika  – niezwłocznie  poinformuję  o tym Organizatora  

zajęć – dotyczy także okresu 14 dni po odbytych zajęciach.
16. Zapoznałam/em się z Procedurami obowiązującymi w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Kleszczewie na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i  
rozprzestrzenianiu się chorób.                    

                           ……………………………………………………………………….……………
                                                                                    Data, miejsce i podpis opiekuna
*niewłaściwe skreślić 


