
                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                               do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach

  sekcji, grup i zespołów działających 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska uczestnika:

……………………………………………………………………....

Data urodzenia uczestnika:        .       .               r.

Rodzaj/nazwa sekcji/grupy/zespołu:

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

Adres zamieszkania: …………………………………………..………….........………...............

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………….................

(dotyczy uczestnika niepełnoletniego)

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………

Oświadczam,  że  zapoznałem się/zapoznałam się*  z  „Regulaminem uczestnictwa  w zajęciach
sekcji, grup i zespołów działających w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie” i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się* z cennikiem zajęć i zobowiązuję się uiszczać
opłatę  za  zajęcia  zgodnie  z  Regulaminem.  Jestem  świadomy/świadoma*  egzekwowania
zobowiązań w przypadku nieuregulowania płatności należnych GOKiS w Kleszczewie.

Oświadczam, ze zapoznałem się/zapoznałam się* z treścią  klauzuli  informacyjnej,  dotyczącej
monitoringu wizyjnego funkcjonującego w obiektach  Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w
Kleszczewie.

Ponadto
□ wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wyłącznie w celach niekomercyjnych i publikację 

materiałów powstałych podczas zajęć, łącznie z zawierającymi mój (dziecka) * wizerunek (zdjęcie lub 
film) dla celów związanych z popularyzację działań GOKiS w Kleszczewie w mediach: internecie na 
stronie www.kleszczewo.pl,  prasie, oraz obiektach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu.

□ wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wyłącznie w celach niekomercyjnych i publikację 
materiałów powstałych podczas zajęć, łącznie z zawierającymi mój (dziecka) * wizerunek (zdjęcie lub 
film) oraz imię i nazwisko dla celów związanych z popularyzację działań GOKiS w Kleszczewie na 
portalu społecznościowym np. Facebook, YouTube Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( dziecka)* , w tym imienia i nazwiska w celu 
publikacji moich (jego) wyników sportowych, prezentacji osiągnięć i prac na stronie internetowej GOKiS, 
w mediach społecznościowych, w gazetce gminnej „Samorząd”,  w materiałach promujących  oraz 
kronikach.

………………………………………..                     ..……………………..……………………
      miejscowość,    data                                                                                          podpis uczestnika  (w przypadku osób  niepełnoletnich:                    
                                                                                                                                                 rodzica/opiekuna  prawnego)

 
* niepotrzebne skreślić



Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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 wykonania zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Spor- tu
w Kleszczewie - organizacji zajęć, warsztatów i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, realizacji
prawnie usprawiedliwionych interesów GOKiS w Kleszczewie takich jak wykonanie zawartych  przez nas
umów  z  podmiotami  trzecimi,  w  tym  z  naszymi  partnerami,  ustalenie,  obrona  i  dochodzenie  roszczeń,
tworzenie  zestawień  i  analiz  w  związku  z  wykonywaniem  naszych  zadań  statutowych  i  obowiązków
prawnych, w tym umownych oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych GOKiS.

- Państwa dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi  mamy  za-
warte  umowy na  współpracę  przy wykonywaniu  naszym zadań i  innych  obowiązków prawnych,  w tym
umownych,  podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną,  prawną,  usługi  doradcze,  konsultacyjne
oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji
naszych zadań statutowych i wykonania  innych obowiązków prawnych,  w tym umownych.  W przypadku
dzieci powierzonych naszej opiece, w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej,  udostępnimy
dane służbie medycznej.

 Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych;
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 PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Data i podpis uczestnika: …………………   r.,  .................................................................................................
                                                                                (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica/opiekuna prawnego)
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