
 

Z G O D A  R O D Z I C A / O P I E K U N A  
(Prosimy o wypełnianie DRUKOWANYMI literami) 

 

 

• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Spotkaniu z Mikołajem organizowanym 

przez GOK Puchaczów. 

•  Zobowiązuję się  do opłacenia kosztów wykazanych w harmonogramie. 

•  Wyrażam też zgodę na udzielenie w razie potrzeby, pierwszej pomocy mojemu dziecku.  

•  Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na spotkanie. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - moich i mojego dziecka  

oraz wykorzystania wizerunku w mediach elektronicznych na potrzeby Organizatorów. 

• Poinformowano mnie o prawach dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych,  
moich i mojego dziecka. 

Moje dziecko będzie uczestniczyło w Spotkaniu z Mikołajem w wariancie: (wstawić „X”) 

…………………………

GODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie , z siedzibą  przy ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów reprezentowana przez Dyrektora Panią Beatę Sagan. Nr telefonu: 81 75 75 345 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające w szczególności z : ustawy z dn ia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego 
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 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. przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych 
9.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzen ia o ochronie danych osobowych 
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji 
publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa 
11. podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie niemożność realizacji umowy. 

DLA RODZICA – Informacje dot. RODO 

Nr 

A | BEZPŁATNE Spotkanie z Mikołajem (uczestnictwo w imprezie, poczęstunek, wręczenie prezentu przygotowanego 

PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA i dostarczonego do wtorku 3.12.2019) 

B| PŁATNE 50 zł  Spotkanie z Mikołajem (uczestnictwo w imprezie, poczęstunek, wręczenie prezentu zakupionego 

przez GOK Puchaczów) 


