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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim  

oraz Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu  

w sezonie artystycznym 2022/2023 
 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH  

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim 
ROK KULTURALNY 2022/2023  

I Zajęcia/warsztaty 
Nazwa   

 

Instruktor   
 

 

II Dane uczestnika (proszę wypełnić dużymi literami) 

Imię i nazwisko    
 

Wiek  
 

Telefon kontaktowy uczestnika   
 

Adres zamieszkania   
 

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów 
 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
 

 

Szkoła, do której chodzi uczestnik 
(nazwa i miejscowość) 

 

 

III Oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez MIEJSKO-GMINNY 
OŚRODEK KULTURY (MGOK) w Baranowie Sandomierskim WRAZ Z FILIĄ w Skopaniu (ŚDK).  

 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach – nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych. 

 Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach, przyjmuję na siebie 
odpowiedzialność za przyjście i wyjście z zajęć oraz za wszelkie skutki łamania dyscypliny przez 
uczestnika zajęć będącego pod moją opieką. 

 Zapoznałam/łem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach MGOK i w pełni go akceptuję. 

 Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia formą przelewową na konto MGOK.  
 
 

 
 
 
.................................................................   …………….…………………………………………. 
  Miejscowość i data oświadczenia                                          Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika zajęć 

 
 
 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim tel. 15 811 80 54, www.kulturalia.pl  
konto bankowe: LBR BS O/Baranów Sandomierski 95 9434 1067 2004 1408 4026 0001 

 

http://www.kulturalia.pl/
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Załącznik nr 2 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………… 
w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w zajęciach …………………………………….. organizowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia  
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie 

Sandomierskim jego wyników zajęć, osiągnięć i prac na stronie internetowej, profilu Facebook, a także w gablotach  

i tablicach ściennych zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

…………………………………………... 
(data, podpis)  

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursów, 
warsztatów, koncertów, spektakli oraz innych uroczystości organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Baranowie Sandomierskim jego wyników zajęć, osiągnięć i prac na stronie internetowej, profilu Facebook, a także  

w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały sezon artystyczny. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

…………………………………………... 

(data, podpis) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.  

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją zajęć artystycznych jest Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Baranowie Sandomierskim (adres: Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski, telefon kontaktowy:  

15 811 80 54). 

2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim powołany został Inspektor Ochrony Danych 

(dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zajęć artystycznych.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki  
w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia: „osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.  

6. W związku z realizacją zajęć i organizacją wystaw, czy konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być 
przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja zajęć jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca  

w nich czynny udział jest zobowiązana do podania danych osobowych.  

https://www.google.pl/search?rlz=1C1GCEA_enPL789PL789&ei=B-8LW9DJPMTHwAKxyqH4BQ&q=Miejsko-Gminny+O%C5%9Brodek+Kultury+w+Baranowie+Sandomierskim&oq=Miejsko-Gminny+O%C5%9Brodek+Kultury+w+Baranowie+Sandomierskim&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l2.2127.2127.0.2934.1.1.0.0.0.0.116.116.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.115....0.DoFdNWsnnUw
mailto:inspektor@cbi24.pl

