
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
w Lubartowskim Ośrodku Kultury w Lubartowie

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

Rodzaj zajęć........................................................................................................ wiek....................................................................

Telefon kontaktowy opiekuna /e mail/ .............................................................................................................................................

Oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego/Uczestnika
Oświadczam niniejszym, iż na podstawie Art.6 ust.1 pkt. a - 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,WYRAŻAM ŚWIADOMĄ
I DOBROWOLNĄ ZGODĘ na:

1. przetwarzanie w/w danych osobowych, w celu: uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez LOK w Lubartowie
oraz organizacji, ubezpieczenia i rozliczenia tych zajęć

2. : TAK * / NIE *;
3. bezpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w celu promocji działalności LOK w Lubartowie oraz osiągnięć

uczestników ww. zajęć w mediach społecznościowych i elektronicznych w tym na stronie internetowej, w prasie, telewizji,
na broszurach, ulotkach itp.: TAK
* / NIE *;

Oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego uczestnictwo w zajęciach. Odpowiadam za bezpieczeństwo
mojego dziecka przed i po zajęciach w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej
cofnięciem.

.................................................................... .....................................................................................................

miejscowość, data zgłoszenia czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

* - zaznacz właściwą odpowiedź

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ

LUBARTOWSKI OŚRODEK KULTURY

Szanowni Państwo
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Lubartowskim Ośrodku Kultury w Lubartowie.

Administrator danych osobowych



Administratorem danych osobowych,  czyli  podmiotami decydującym o tym,  jak będą wykorzystywane
Pani/Pana dane osobowe jest  Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie, ul.  Rynek II/1,  21-100
Lubartów,  tel.:  81  8552242,  e-mail:  lok@loklubartow.pl  . We  wszystkich  sprawach  związanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się
Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@doradztwo-lubartow.pl

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci:
 imienia,  nazwiska,  wieku  i  danych  kontaktowych  do  Opiekuna  prawnego,  będą  przetwarzane

w celu organizacji, ubezpieczenia i rozliczenia zajęć;
 wizerunek  dziecka  będzie  przetwarzany  w  celu  promocji  działalności  LOK  oraz  osiągnięć

uczestników zajęć organizowanych przez LOK w mediach społecznościowych i elektronicznych w
tym na stronie internetowej, w prasie, telewizji, na broszurach, ulotkach itp.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania będzie świadoma i dobrowolna zgoda, o której mowa w Art.6 ust.1 pkt. a
- 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, wyrażona przez Panią/Pana w odrębnym
oświadczeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci jego wizerunku mogą być udostępniane nieokreślonej grupie
odbiorców poprzez ich zamieszczenie w mediach społecznościowych i elektronicznych w tym na stronie
internetowej, w prasie, telewizji,  na broszurach, ulotkach itp. Ponadto mogą być udostępniane firmom
ubezpieczeniowym oraz innym organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zajęć, a po tym czasie do chwili
wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie  poprzez  złożenie  stosownego  oświadczenia  w  siedzibie  LOK
w Lubartowie lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy administratora, albo przez okres 5
lat od końca roku, w którym odbywały się zajęcia, zgodnie z obowiązującymi w LOK przepisami Ustawy
o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia
danych.

Przysługuje  Pani/Panu prawo do  wycofania  zgody na przetwarzanie  danych  w dowolnym momencie,
jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi

W  przypadku  kiedy  uznają  Państwo,  iż  Lubartowski  Ośrodek  Kultury  przetwarza  dane  osobowe
niezgodnie
z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem umowy
polegającej na kwalifikacji Pani/Pana dziecka do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez LOK
w Lubartowie.
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