Warszawa, dnia

…………………… r.

……………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
……………………………………………….
(adres zamieszkania)
………………………………………………
(seria i nr dowodu osobistego)
………………………………………………
(tel. kontaktowy)
………………………………………………
(e-mail)
ZGŁOSZENIE
Niniejszym oświadczam, iż wrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………… ur. w ……....…….... (miesiąc i rok) w warsztatach artystycznych
realizowanych przez Centrum Kultury Wilanów (organizatora) w ramach Akcji Zima w Mieście 2022
/Prosimy o zaznaczanie wybranych terminów/

31.01-4.02.2022

08.30-13.10

ul. Kolegiacka 3 – Mroźna Zima w Mieście

Klasy I-III SP
(6-9 lat)

31.01-4.02.2022

08.30-13.10

al. Rzeczypospolitej 14 – Kosmiczna Zima w Mieście

Klasy I-III SP
(6-9 lat)

7.02-11.02.2022

08.30-13.10

ul. Radosna 11 – Śnieżna Zima w Mieście

Klasy I-III SP
(6-9 lat)

7.02-11.02.2022

08.30-13.00

pl. Vogla 62 – Zima w starym kinie

Klasy I-III SP
(6-9 lat)

7.02-11.02.2022

15.00-17.00

pl. Vogla 62 – Ferie z Kólturką

7.02-11.02.2022

10.00-13.00

ul. Kolegiacka 3 – Ferie z Białostockim Teatrem Lalek

12-17 lat
Klasy IV-VI SP
(10-12 lat)

Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach realizowanych przez Centrum Kultury Wilanów (organizatora)
w ramach Akcji Zima w Mieście 2022 oraz że dziecko nie wymaga specjalistycznej opieki oraz ma ukończone 6 lat.
Zobowiązuje się do przestrzegania zasad prowadzonej Akcji wyznaczonych przez Organizatora, w tym odbioru dziecka po zakończeniu zajęć.
Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka z zajęć są:
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego)

………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego)

………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), w tym publikacji zdjęć zawierających obraz osoby mojego dziecka przez
Organizatora imprezy.
………………………………………..
(miejscowość, data)

….……………………………
(podpis)

*Administratorem danych jest Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolegiackiej 3. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji
i prezentacji Akcji Zima w Mieście 2022 i będą udostępniane jedynie organizatorowi imprezy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników zajęć w Centrum Kultury Wilanów
(niepełnoletnich)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników zajęć w kontekście wejścia w życie nowych przepisów RODO
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które jest stosowane w całej UE od 25 maja 2018 r. weryfikujemy
i aktualizujemy zgody naszych uczestników zajęć na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, iż Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka / podopiecznego jest Centrum Kultury Wilanów
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolegiackiej 3, zwane dalej „Centrum” lub „administrator”.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ido@kulturawilanow.pl, telefonicznie pod numerem
22 651 98 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Więcej informacji w Regulaminie zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury Wilanów, dostępnym na stronie internetowej
www.kulturawilanow.pl

……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ...................................……………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)
Informuję, że zapoznałam/łem się z Regulaminem zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury Wilanów i wyrażam zgodę:
1) na przetwarzanie przez Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolegiackiej 3 danych
osobowych i innych danych (mojego dziecka/podopiecznego) zawartych w formularzach kontaktowych w celu
świadczenia usług objętych ofertą kulturalno – edukacyjną;
2) na przetwarzanie przez Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolegiackiej 3 moich danych
osobowych, w tym zawartych w formularzach (zgłoszeniowych/kontaktowych) w celu korzystania przez moje
dziecko/mojego podopiecznego z usług objętych ofertą kulturalno – edukacyjną.

______________________
miejscowość, data

________________________________
podpis osoby wyrażającej zgodę

