
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH „ FERIE ZIMOWE” 

prowadzonych, organizowanych przez Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim 

 

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a Rozporządzeniem 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, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych moich i mojego dziecka oraz jako prawny opiekun wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego 
dziecka: 

 

……….………………………………………………….............................................………………………………. 
 (imię i nazwisko dziecka) 

 

w zajęciach pod nazwą warsztaty…………………………………… odbywających się w dniu ….. stycznia 2022 r. 

realizowanych przez Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. 

Zapoznałem/Zapoznałam  się z informacją dotyczącą warsztatów i ich regulaminem oraz przyjmuję ją do wiadomości . 

 

W związku z koniecznością prowadzenia ewidencji uczestników zajęć prosimy o podanie następujących informacji: 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów prawnych …………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………. 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia i podczas powrotu do domu. 

W związku z tym: 

- wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach* 

- upoważniam do odbioru mojego dziecka po zajęciach ……………………………………………………..* 

- dziecko odbierać będą rodzice* 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji drogą mailową o działaniach i imprezach 

organizowanych przez CAK „Zamek”. 

 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko: 

 nie miało kontaktu z osobami chorymi na koronawirusa COVID – 19 w ciągu ostatnich 14 dni 

 nie jest objęte obowiązkową kwarantanną  

 stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach organizowanych przez CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, 

 oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 

koronawirusem COVID – 19 obowiązujące w CAK ‘Zamek” w Krośnie Odrzańskim, 

 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim w przypadku, gdy 

dziecko lub domownicy zostaną objęci kwarantanną, zachorują na COVID – 19 lub będą mieć kontakt z osobą 

zarażoną. 

 

 

 

……………………………………….    ………….………………………………………….. 
                    (data)        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

*właściwe podkreślić 

 



 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZETWARZANIA WIZERUNKU  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody, na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku (zdjęcia, filmy) mojego dziecka 

(m.in. w prasie lokalnej, na stronach www, gazetkach) przez CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim w celu 

informacyjnym i promocyjnym związanym z działalnością CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. 

 

 

……………………………………….    ………….………………………………………….. 
(data)        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

*właściwe podkreślić 
 

 

DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzeniem 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, jako Administrator informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych z przedstawionych oświadczeniach jest Dyrektor Centrum 

Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Danych Osobowych w CAK „Zamek” 

w Krośnie Odrzańskim pełni Pani Wioletta Pobiedzińska, e-mail: w.pobiedzinska@zamek.krosnoodrzanskie.pl 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych  przedstawionych w oświadczeniach jest realizacja statutowych zadań 

CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, rekrutacja, udział w zajęciach organizowanych przez CAK „Zamek” 

w Krośnie Odrzańskim oraz zabezpieczenie epidemiczne uczestników wydarzeń organizowanych przez CAK 

„Zamek” w Krośnie Odrzańskim. 

4. Dane osobowe zawarte w przedstawionych oświadczeniach przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji zadań statutowych tj. przez okres trwania danych zajęć. Dane opublikowane w mediach 

społecznościach oraz na stronie administratora sa publikowane bezterminowo, do czasu odwołania zgody. 

5. Dane osobowe uczestników oraz rodziców uczestników niepełnoletnich mogą być przekazywane służbom 

sanitarnym gdy zaistnieje do tego konieczność związana z ochroną zdrowia. 

6. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczania przetwarzania. 

7. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do zmiany wyrażonej 

zgody oraz prawo jej wycofania. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są przekazywane do państw 

trzecich. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wyklucza moje dziecko z uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości 

 

……………………………………….    ………….………………………………………….. 
(data)        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

mailto:w.pobiedzinska@zamek.krosnoodrzanskie.pl

