KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
w Lubartowskim Ośrodku Kultury w Lubartowie

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ..........................................................................................................................

Rodzaj zajęć.............................................................................................................. wiek......................................
Telefon kontaktowy opiekuna /e mail/ .................................................................................................................
1. Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka pozostającego pod moją opieką w zajęciach organizowanych przez Lubartowski
Ośrodek Kultury w Lubartowie.
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie wizerunku mojego dziecka na
rozpowszechnianie, oraz publikowanie, także z wizerunkiem innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć i innych wydarzeń
organizowanych przez Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie w szczególności w mediach elektronicznych w tym na stronie
internetowych, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach itp.
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku z niniejsza zgoda nie narusza niczyich dóbr ani innych praw. Oświadczam że
niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
4. Oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach. Odpowiadam za bezpieczeństwo
mojego dziecka przed i po zajęciach.
Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie jako administrator danych osobowych informuje, ze dane osobowe wskazane powyżej
są niezbędne do udziału dziecka w zajęciach i wykorzystane wyłącznie w celach organizacyjnych, zgodnie ze specyfiką zajęć.
Przetwarzanie danych jest niezbędne dla bezpieczeństwa i organizacji powyższych zajęć, w tym do objęcia zajęć ubezpieczeniem
NNW. Dane te, zgodnie z uzgodnioną w trybie art. 6 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnych instrukcją, przechowywane przez
LOK są przez okres 5 lat, następnie przekazywane do Archiwum Państwowego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych: Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie, Rynek II 1, 21-100 Lubartów, NIP 714–

13–61–519, REGON 000284977 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 4 pkt 11 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) Przewidywany termin przechowywania danych przez
Administratora danych osobowych: 5 lat od końca roku, w którym zakończono udział w zajęciach
Ja niżej podpisany : ……………………………………………………………………………………………………………….
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej w celu przekazywania mi informacji związanych z
udziałem w zajęciach wymienionych na wstępie w okresie roku szkolnego 2020/2021
Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie, jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy, że wycofanie zgody nie może być skutecznie cofnięte jeżeli
dotyczy obowiązków przechowywania danych w okresach wskazanych innymi przepisami prawa.

Lubartów, dnia............................................

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

Podpis rodzica/opiekuna/ małoletniego uczestnika

