OŚWIADCZENIE
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

Imię i nazwisko:
Ulica i nr domu:
Miasto:
Data urodzenia:
Telefon rodzica/opiekuna:
Oświadczam, że:
 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego/ej syna/córki w zajęciach prowadzonych przez Centrum Kultury oraz w organizowanych
konkursach i wystawach w okresie od września 2018 do czerwca 2019 r.
 Zostałam/em poinformowana/y, że zajęcia organizowane przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju odbywają się od poniedziałku
do piątku (poza świętami) w godzinach 13:00-19:00 w Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13
 Wyrażam /nie wyrażam/ zgodę/y na samodzielny powrót do domu mojego dziecka z zajęć/warsztatów
 Informuję, że zapoznałam/łem się i akceptuję Regulamin zajęć Jedlińskiej Szkoły Talentów w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

…………………..…......……………………..
podpis rodzica/opiekuna
Klauzula informacyjna
Informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój zwany
dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
1.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt - tel. 74 845 52 49, email: iodo@jedlinazdroj.eu adres do korespondencji: ul. Piastowska 13,
58-330 Jedlina-Zdrój.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zajęć i warsztatów Jedlińskiej Szkoły Talentów. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Regulamin Jedlińskiej Szkoły Talentów.

4.

Podanie danych jest niezbędne w celu uczestnictwa w zajęciach i warsztatach organizowanych w ramach Jedlińskiej Szkoły Talentów.

5.

Posiada Pani/Pan prawo do:
a.

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c.

przenoszenia danych,

d.

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu uczestnictwa w zajęciach i warsztatach Jedlińskiej Szkoły Talentów oraz
na rozpowszechnianie wizerunku mojego/ej syna/córki w celach związanych z promocją Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju i Jedlińskiej Szkoły Talentów.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

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

