DZIECI
DEKLARACJA
UDZIAŁU W „WARSZTATACH MUZYCZNYCH”
DANE UCZESTNIKA:

Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów
prawnych

Adres zamieszkania dziecka
Numer kontaktowy rodziców / opiekunów
prawnych
Adres e-mail rodziców / opiekunów
prawnych
KWALIFIKACJA DZIECKA DO SEKCJI:
Zakwalifikowano

Nie zakwalifikowano

NAZWA SEKCJI

KWALIFIKACJA DO
SEKCJI

PODPIS OPIEKUNA
SPOŁECZNEGO

SEKCJA - PERKUSJA
SEKCJA - TRĄBKA I KORNET
SEKCJA – PUZONÓW: (tuba, puzon,
baryton, tenor)
SEKCJA - FLET, KLARNET I
SAKSOFON

OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
SKŁADAJĄC PODPIS:
Po zakwalifikowaniu się dziecka na „Warsztaty Muzyczne” wyrażam zgodę na udział w warsztatach oraz na dalszą naukę
w GMOD (oddzielna deklaracja).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia,
adres zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail w celach związanych z procesem przesłuchań i uczestnictwa w „Warsztatach
Muzycznych”.

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz
wizerunku mojego dziecka przez GOK „Promyk” z siedzibą przy ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra, zarejestrowanych podczas
wydarzeń, zajęć, koncertów organizowanych przez GOK „Promyk” w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją Ośrodka.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa GOK „Promyk”, strony na portalach społecznościowych Facebook
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i Instagram, gazetka Głos Gminy Wilkowice. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich
jak: Gmina Wilkowice.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych moich i mojego dziecka
zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem i hospitalizacją dziecka w przypadku
nagłego zagrożenia jego życia.
Potwierdzam brak jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa mojego dziecka w przesłuchaniu i warsztatach.
Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka przed i po przesłuchaniu oraz warsztatach w drodze pomiędzy
domem, a miejscem przesłuchania i warsztatów organizowanych przez GOK „Promyk”.
Zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania regulaminu „Warsztatów Muzycznych”.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1062)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zmian.)
3. Rozporządzenie 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) (Dz.U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.
zmian.).
4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest GOK „Promyk” z siedzibą przy ul. Juliana Fałata 2k, 43360 Bystra.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail iod@gok.wilkowice.pl lub pod nr
telefonu 33 8 170 773.
3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeglądem i „Warsztatami Muzycznymi” na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przeglądzie i korzystania z „Warsztatów
Muzycznych” organizowanych przez GOK „Promyk”. Niepodanie przedmiotowych danych skutkuje brakiem
możliwości uczestniczenia w przeglądzie i „Warsztatach Muzycznych”.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną według instrukcji
kancelaryjnej obowiązującej w GOK „Promyk”.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/dziecka oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/dziecka
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem/am się z
powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.

……………………………………
(miejscowość)

………………………………..

………………………………………..

(data)

(czytelny podpis uczestnika)

