
Deklłracja uczestnictwa dziecka w warsztatach naukołvych oraz mobilnym planetarium.

Imię i nazrvisko uczstnika:
Imię i nązrryisko rodzica/opiekuna:
Nr telefonu kontaktowego .,.,............

Uwaga! - Rodzicelopiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne i punktualne dojście dziecks
do miejsca rrarsztltów oraz powrót dg domu.

[-lmn wyRAżAM zGoDyl |-]wvnezłłt z,GoDĘ NA SAMoDzIELNypoWRoT Mo§Go DzIECKAl l l l DoDoMU.
Do oclbioru dziecka zzajęć upctwazniam /imię i nttzwisktl, stopień 1lokl,ewieństwtt/:

Wyrazam zgcldę na nieclclpłatną pLrblikację w-izerunku mojego dziecka utrwalonegt,l w dowolnej formię przekazłl

medialncgo i umieszgzania wizerunku mojego dziecka w matęriałach prornoc,vjno-reklamowych oraz nieocĘłatne

wykorzystanie wizerunku dziecka w formie fotografii lub zapisu wideo wyłącznie rv celach niekomercyjnyclr zr.łiązanych

z promrlcją działalrrości GOKiS - Bibliotęki Prrblicznej w (-elestynowie,

(miejscorvclść, data) (podpis rodzica /opiekrrna prawnego)

OŚWIADCZENIE O WYRAZENIU ZGODY
Wyrazam zgcldę na przctwalzanie clanych osobow-ych zawartych w cleklaracji zgodrrie z ustawą z dnia 10 maja

2018 (Dz,Ll. 201ft poz. 1000) tl ochronie danych osoborvych orazz Rozporządzeniem Parlainentu ł_,)urtlpejskiego i Rad"v

(ll[r) 2016/679 z ónia 27 kwietnitr 201ó r. w sprawie ochrony osćlb fizycznyclr w związku zprzetwarzaniem danych

osclbowyc,lr i w sprawie swobodnego przepływu takich clanych oraz uchylcnia dyrektywy 95l46lWź (ogólne

tozporządzenie cl ochronie dirnych), publ. Dz.Iltz. t]E L Nr 119. s. 1 w celach udziału mojego dziecka w warsztatach

naukowych oraz mobilnym planetarium.

(data, podpis)
KLAUZILA INFORMACYJNA

1. Aciministratorem Pani/Pana danyclr osobor,vyclr jest Gminny Ośrodęk Kultury i Sportu w Celestynowie (Il,cgucka 1.

05-43 0 Ll elestynów, telefon kclrrtaktrlwy : 2ż'7 89'7 1 a2).

2. W sprarvaclr z zakrcsu ochrony danych osobowyclr rnclgą Państwcł kontaktować się z Inspektorem Ochrony l)anych
Aleksandrem Jaszczołlenr pcld adl,csem e-lnai1: alęksander.jaszcztllt1.0tzj-soirrtion.pl

3. Dane osol)oĘ,e hędą przetwarzanc w celu rrdziałrr dzięcka w,warsztataclr naukowych oraz nobilnynr planetariunr.

4. Dane osobowe będą przetwarzanę dtl czasu cofnięcia zgody na przetwarzrnie dirnych osobowych.

5. Podsbwą prawną przetrvarzania danych jest afi. 6 ust. 1 1it. a) ww. Rozporząclzenia,

6. Odbiorcami Panił'ana danych będą pcldmioty, które na porlstawie zawartych rrrnów przetwarzalą dane osobtlrł,e

w imieniu Adtrrinistratora.

7. Osobtr. którc.j danc dotyczą ma prarvo do:

- żądania dclstępu dcl danych osobtlwych otaz ich sprostowania. usunięcia lrrb ograniczcnia przctwarzania clanycl:

osobowyclr.
- cofnięcia zgody w dor,volrrym momęncie bez wpływu na zgodność z pralvem przetwarzania. którego dclkolrano na

podstawie zglely przed iej cofirięcicm,
- w,nicsicnia skargi do orgirnu nadzorczcgo w przypaclku gdy przctrvarzanic clanych odbyrva się z naruszeniem przepisćlw

powyzsz§g(} rtlzporządzenia ti. Prczesa lIrzęelu Ocluony Danycłr ()sobtlrvyclr. ul. Stalvki 2. 0(J-193 Warszawa.

l'oclanię danyclr osotlowych jest dobrowolne, przy czynr konsekrverrcją nicpodania darryclr osotrowyclr jest utrata

mozliwości udziału dziccka w warsztatach nat&owych oraz mobilnynr planelarium.

Ponadtcl informujem,v. iz w związku z przęlwarzaniem Pani/Pana danych osobowych rrie podlega Parr/Pani dccyzjom,

które się opicrają wyłącznic na zautomatyzowanym przętwarzaniu, w tym profilowaniu, t] czym stanowi art.22 ogólneg*

r ozp ot ządzclri a cl ochronie darryc h os ob owych.

podpis


