
Świeradów-Zdrój, ...................... 2022r. 

Formularz Zgłoszeniowy – „Projekt COOLturalne wakacje ze Stacją Kultury”

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna 

...................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, data urodzenia,)

w zajęciach „Projekt COOLturalne wakacje ze Stacją Kultury” w terminie od: ................. do  ..................

2. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe/choruje/ma alergię/przyjmuje na stałe leki (jakie?) 

................................................................................................................................................................…

3. Oświadczam, że dziecko nie spożywa następujących posiłków/ jest wegetarianinem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie to 
obejmuje czas zajęć podczas projektu „COOLturalne wakacje ze Stacją Kultury”.

5. Oświadczam, że rodzice/opiekunowie dziecka pracują:

Mama: Tak/ Nie* Tata: Tak/Nie* * niewłaściwe skreślić

6. Wyrażam zgodę na udział dziecka w wycieczkach krajoznawczych organizowanych podczas projektu, a
odbywających się na terenie miasta, a także poza nim.

7.  Dziecko  będzie  odbierane  przez  rodzica/opiekuna  prawnego/będzie  wracało  samo  do  domu  po
zajęciach. 

8.  Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem "Projekt COOLturalne wakacje" organizowanych 
przez MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, ______________________________________________________________________________________,  

rodzic/pełnoprawny opiekun dziecka: __________________________________________________________, 

dobrowolnie  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  wizerunku  mojego  dziecka  w  formie  nagrań  oraz  zdjęć  i
upublicznianie go na stronach internetowych Stacji Kultury, Miasta Świeradów-Zdrój, FB Stacji Kultury, Miasta
Świeradów-Zdrój,  w obrębie placówki (umieszczanie zdjęć na ścianach) w związku z realizacją zajęć - “Projekt
COOLturalne wakacje” organizowanych przez MCKAiPG Stacja Kultury w Świeradowie-Zdroju.

_______________________________________

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka



KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej
RODO, informujemy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor  Miejskiego Centrum Kultury,
Aktywności  i  Promocji  Gminy  „Stacja  Kultury”  w  Świeradowie-Zdroju  z  siedzibą  przy  ul.
Dworcowej 1, 59-550 Świeradów-Zdrój. Z administratorem mogą się Państwo skontaktować
za pomocą adresu e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl bądź pod wskazanym adresem siedziby.

• Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować przez adres e-mail:
ido@swsieradowzdroj.pl

• Administrator przetwarza dane osobowe, w postaci wizerunku, w celu promowania działań
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-
Zdroju w związku z organizacją zajęć „Projekt COOLturalne wakacje” na podstawie udzielonej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

• Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nieobowiązkowe. W przypadku braku wyrażenia zgody,
konsekwencją będzie brak możliwości udostępnienia wizerunku w związku z wzięciem udziału
w  zajęciach  na  stronach  internetowych:  Stacji  Kultury,  Miasta  Świeradów-Zdrój,  FB  Stacji
Kultury, Miasta Świeradów-Zdrój,

• Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie  upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. 

• Administrator będzie przechowywać dane osobowe do czasu wycofania zgody lub do chwili
załatwienia  sprawy,  a  następie  przez  okres  wynikający  z  zasad  określonych  w przepisach
prawa.

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

• W uzasadnionych przypadkach  przysługują  następujące prawa:  prawo dostępu,  prawo do
sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia,
prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

_____________________________________

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka


