Załącznik nr 1 do wytycznych i zasad prowadzenia
i uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych
realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI
NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE W 2020 ROKU
(DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH I PEŁNOLETNICH)
W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ KARTĘ ZGŁOSZENIA MUSI WYPEŁNIĆ
RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY. KARTA JEST WAŻNA W MOMENCIE UZUPEŁNIENIA
WSZYSTKICH DANYCH ORAZ ZŁOŻENIA PODPISU.
Goleszów, dnia ……………………………….

Administrator danych osobowych:
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
zwany dalej GOK w Goleszowie

DANE UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO / PEŁNOLETNIEGO
IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA

DANE KONTAKTOWE:
ULICA I NUMER DOMU
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)
IMIĘ
NAZWISKO
TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo w zajęciach:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejsce na wpisanie wybranych zajęć) organizowanych przez GOK w Goleszowie.

w terminie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•
Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka/ swojego
zdrowia podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK w Goleszowie.
•
GOK w Goleszowie nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty (np. telefony
komórkowe) pozostawiane przez uczestników zajęć na terenie ośrodka kultury bez opieki.
•

GOK w Goleszowie nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu.

•
Wyrażam zgodę, by w razie konieczności instruktor zajęć podjął decyzję o udzieleniu pierwszej pomocy
przedlekarskiej mojemu dziecku / o udzieleniu mi pierwszej pomocy przedlekarskiej, łącznie z umieszczeniem
mnie/dziecka w pomieszczeniu izolatorium, wezwaniem pogotowia ratunkowego.
•
Zobowiązuję się opłacenia zajęć mojego dziecka/ moich zajęć elektronicznie: przelewem na nr konta 79
8113 1020 2002 0031 8424 0001 Bank Spółdzielczy w Cieszynie/o. Goleszów, w tytule przelewu podając imię i
nazwisko, rodzaj zajęć, miesiąc. Brak uregulowania należności warunkuje brak możliwości uczestnictwa w
zajęciach.
•
Wcześniej niezgłoszona nieobecność( na dwa dni przed zajęciami) na zajęciach z przyczyny leżącej po
stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny zajęć.
•
W przypadku odwołania zajęć z przyczyny leżącej po stronie GOK w Goleszowie zajęcia zostaną
odrobione w innym, wspólnie ustalonym terminie.
•
Zobowiązuje się pokrywać wszystkie ewentualne szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko /
przeze mnie w trakcie trwania zajęć.
•

Akceptuję wytyczne i zasady prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych
realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie w całości zamieszczony na stronie
www.goleszow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOK Goleszów
……….…………………………………………….
podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam [ ] / nie wyrażam [ ] zgodę na przesyłanie mi informacji o działalności oraz wydarzeniach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie na wyżej podany nr telefonu lub maila.

……….…………………………………………….
podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego

.............................................................
................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku
mojego dziecka ............................................................................................ zarejestrowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Goleszowie podczas (podkreślić właściwe):
Zajęć

TAK / NIE*

Konkursów organizowanych przez
GOK w Goleszowie
Uroczystości organizowanych przez
GOK w Goleszowie

TAK / NIE*
TAK / NIE*

oraz na umieszczenie zdjęć i/lub materiałów filmowych z wizerunkiem mojego dziecka na (podkreślić właściwe):
Strona internetowa GOK w
Goleszowie
Portal ox.pl
Strona internetowa Gminy
Goleszów oraz profil Gminy
Goleszów na portalu Facebook
Facebook (profil GOK w
Goleszowie)
Gazeta lokalna

Zdjęcia TAK / NIE*, materiały filmowe z wizerunkiem dziecka TAK /
NIE*
Zdjęcia TAK / NIE*, materiały filmowe z wizerunkiem dziecka TAK /
NIE*
Zdjęcia TAK / NIE*, materiały filmowe z wizerunkiem dziecka TAK /
NIE*
Zdjęcia TAK / NIE*, materiały filmowe z wizerunkiem dziecka TAK /
NIE*
Zdjęcia TAK / NIE*, materiały filmowe z wizerunkiem dziecka TAK /
NIE*

Zostałem(am) poinformowany(a), że udzielenie zgody jest dobrowolne i mogę wycofać zgodę w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
*podkreślić właściwe
................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów.
Tel. 334790521, e-mail: gok@goleszow.com.pl
2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail: iod@cuw.goleszow.pl
3. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie (w przypadku wyrażonej zgody), na podstawie:

a)

4.

5.

6.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych;
b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Odbiorcami danych osobowych (zgodnie z udzieloną zgodą) będą: lokalna prasa, strona internetowa
administratora: Portal OX.pl, Urząd Gminy Goleszów( strona internetowa, profil Facebooka) portal
społecznościowy - Facebook oraz instytucje współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Goleszowie. W szczególności, w związku z tym, że dane w postaci wizerunku będą publikowane na
portalu społecznościowym Facebook, zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym,
moje dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z
zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu
ochrony. Moje dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu
stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie lub do czasu wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Ci prawo do:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych;
b) Prawo do ich sprostowania;
c) Prawo do ich ograniczenia przetwarzania;
d) Prawo do ich usunięcia;
e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do wytycznych i zasad prowadzenia
i uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych
realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Imię, nazwisko dziecka/uczestnika zajęć ……………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………………….
zamieszkały/-a w ……………………………….………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Oświadczam, że:

1. według mojej wiedzy moje dziecko/ja jestem zdrowa/zdrowy i nie posiadam żadnych objawów
zakażenia koronawirusem;
2. w ciągu ostatnich 14 dni moje dziecko/ja nie miałem/miałam kontaktu z osobą chorą,
zarażoną, pozostającą w izolacji lub na kwarantannie
3. nie przebywamy na kwarantannie;
4. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia/stan zdrowia mojego
dziecka/podopiecznego.
5. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związana z uczestnictwem w zajęciach w GOK Goleszów
jest po mojej stronie i mam świadomość możliwości zarażenia COVID 19.
W przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19,
zobowiązuję się do niepojawienia na zajęciach oraz niezwłocznie poinformuję o tym Gminny
Ośrodek Kultury w Goleszowie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, reprezentowany przez
Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów. Tel. 334790521, e-mail: gok@goleszow.com.pl
2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@cuw.goleszow.pl
3. Państwa dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będziemy przetwarzać w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w
szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, oraz na podstawie art. 9
ust. 2 lit. i) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub
zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty upoważnione do przetwarzania Państwa danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres
14 dni.
6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz sprostowania danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie Przez Państwa danych w niniejszym oświadczeniu jest dobrowolne, lecz konieczne, aby móc uczestniczyć w
zajęciach. Mając na uwadze przeciwdziałanie, zwalczanie oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zajęciach.

…………………………………………………..
miejscowość i data
podpis uczestnika / rodzica / opiekuna

