
Deklaracja uczestnictwa dziecka w rvarsztatach naukowych oraz mobilnym planetarium.

Imię i nazwisko uczestnika:
Imię i nazwisko mdzica/opiekuna:
Nr telefonu kontaktowego ..............

Uwaga! - Rodzice/opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne i punktualne dojście dziecka
do miejsca warsztatórr oraz powrót do domu.

|-lxrn wyRAzAM zcoDlrt |-]wvnłełu zGaDĘNA sAMoDzIELNypowRoT MoJEGo DzIEcKAl l l l DoDoMU.
Do odbioru dziecka z zajęc uptllvazniam iiłtię i nazwisko, stopiełi pelh,ewieństwa/:

Wyrazam zgodę na rrieoclpłatną prrblikację wizerunku mojego clziecka utrrł-alonego w,przekazach interrletowyc&.

gazetach i umicszczania wizęrunku rloicgo dziecka w matęriałach protnocyjno-reklarnowych oraz nieodpłatat

wykorzystanie wizęrunku dziecka w iolnic tŁltografii lub zapisu wideo rł,yłączrrie w ceiach nickomcrcyjnych związanych

z promrlcją działalności GOKiS - Biblioteki f'ublicznej w Cclestynowie.

(rniejscowość, clata) (prldpis rodzica lopiekuna prawnego)

OŚWrłOCZEME O WYRAZEMU ZGODY
Wyrazam zgodę na przętwarzanie danych osobclwych zawartych lv clcklaracji zgodnie z Rozpolządzęnienr

Parlamentu Europejskicgo i ltady ({jI]) 2016/679 z órlia ż'/ kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob lizycznyc1:

w zrviązku z przętwarzaniem danych osobowycir i w sprawic srvobodncgo przcpły,lvtl takich danych oraz uchyleni*

dyrcktyr,vy 95l46lWF, (ogolne rulzporządzcnie o ochronie danych). publ. Dz.IIrz, UE L Nr l19, s. 1 rv celirclr udziału

mojcgo dziecka w warsztatach naukowych oraz rnobilnym planetariulrr.

(dirta. poclpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Adrninistratorem Pani,Fana danych osobołvych jest Grninrry Ośloclek Kultuly i Sptlrtu lv Celestynowie {Regucka l.
35-43t) Celcstynćlw" tclefon kontaktowy: ż2 789 7I 02),

2. W sprawirclr z zakresu ocbrony danych osclbtlwyoh mogą l)airstwcl kontaktować się z inspektorenr Oclrrtrny Danych
pod adr esem e-mail : inspektclr(r},cbi24.pl.

3. }anę osobowe będą przetwatzanę w cclu udziału dziccka w warsztaaeclr naukowych oraz mobilnym planetarium.

4. Danc osobowe będą przetrvarzanę do czilsu cofnięcia zgody na przetw,arzanic dirnych osoborł,ych,

5. Podst;rwą prawną przętwatzania clanych jest art. 6 ust. i lit. a) wi.v. Rozporządzenia.

6. Odbiołcami Pani,?ana danycl, bęclą podn:ioty, kićlre na podsfułvic zawartych umów przetwarzają clane tlsc.lbowę

lr, i lłieniu Administratora.
7. Ostlba" której dane dcltyczą ma prawo dcl;

- żądania dostępu do danych clsobowyclr oraz ich sprclstorvania, usunięcia lub ograniczcnia przctwatzania danycŁ

osobowych.
- cofnięcia zgcldy w dowolnym momencie bcz rvpływu na zgor.lność z prawcn] przetwarzania, którego dokonano rur

pcldstaw,ic zgody przed jej cofnięcicłn.
- wniesienia skargi do organu nadzorczcgo w przypadku gdy przctw-arzanię danycli oclbywa się z naruszenięm przepisor.ł

powyzszęgo rclzporządzenia tj. Prczesa lIrzędu Ochlony l)anych Osobowych. ul. Stawki 2,00-193 Warsz;rwa,

Prłdanie clanych clsobowych jest rlobror.volne, przy czym konsekrł.encją rriepodania danych osclbowycb icst utrala

mczliwrłści udziału dziecka w warsztataclr naukor,vyclr oraz moŁrilnym planctarium.

Porradtcl inforxujcmy. iz w związku z przętwaTzanienr Parf,{Pana ilanyclr ostlbowych nie poillega l'anPani decyzjcxl.

które się opierają wyłącznie na zauttlmatyz()wanym przetw.lrzanirr. lł,tym profilowaniu, o ezym stano\Ą,i arl.żŻ ogÓlncgłl

rozporządzenia o ockonic tla nych osclbowyclr.

podpis


