
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W CZERWIONCE – LESZCZYNACH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

W IMIENIU MAŁOLETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ZGŁOSZENIA DOKONUJĄ RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI.

DANE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

imię i nazwisko

telefon kontaktowy                

imię i nazwisko

telefon kontaktowy                

adres mailowy

CZĘŚĆ I.

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam uczestnictwo w zajęciach ......................................................................... organizowanych przez Miejski  Ośrodek 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach następującej osoby:

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ

imię i nazwisko

adres zamieszkania
lub pobytu

telefon

         

                          ..........................................................……..…………
                                                                                                                                                                             (data i czytelny podpis wypełniającego formularz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZĘŚĆ II.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam,  że  nie  ma  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  udziału  mojego  dziecka/mojego
podopiecznego/mojego* w tej formie zajęć.

2. Wyrażam zgodę  na  uczestniczenie  mojego  dziecka/mojego  podopiecznego/moje*  w  okazjonalnych
formach  działań  kulturalnych  związanych  z  uczestnictwem w zajęciach  (pokazy,  występy,  konkursy,
przeglądy itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
MOK  w  Czerwionce-Leszczynach  oraz  cennikiem  opłat  za  te  zajęcia,  wynikającymi  z  zarządzeń
Dyrektora MOK i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

4. Zobowiązuję się wnosić opłaty za uczestnictwo w zajęciach do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc
kolejny,  za  wyjątkiem  opłaty  za  miesiąc  wrzesień,  która  winna  być  uiszczona  do  końca  miesiąca
września (nie dotyczy uczestników zajęć nieodpłatnych).

.....................................................…..……………….………..………….
(data i czytelny podpis wypełniającego formularz)



Zgoda osoby, której dane dotyczą/opiekuna prawnego na przetwarzanie
danych osobowych

Wyrażam/nie  wyrażam  zgodę/y* na  bezterminowe,  publiczne,  nieodpłatne   wykorzystanie
wizerunku  mojego  /mojego  dziecka*,  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  z
siedziba  przy  
ul.  Wolności  2,  44-230 Czerwionka-Leszczyny zarejestrowanych w trakcie zajęć,  imprez lub innych
uroczystości,  w  celach  związanych  z  promocją  działalność  MOK,  reklamujących  osiągnięcia
artystyczno-kulturalne  MOK  lub  kształtujących  wizerunek  tej  instytucji,  w  szczególności  w  formie
reportaży  z  imprez  i  wydarzeń  kulturalnych.  Zgoda  obejmuje  takie  formy  publikacji  jak: strona
internetowa (mokcl.pl, ckecl.pl), strona na portalach społecznościowych (typu: Facebook, Instagram,
Twitter,  Google+),  gazeta  lokalna  KURIER,  albumy  i  inne  jednorazowe  publikacje  poświęcone
działalności MOK lub sprawom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Równocześnie informujemy, iż
zdjęcia mogą być przekazywane do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Oświadczam,  że  zgodę  wyraziłam/em  dobrowolnie.  Wykorzystanie  danych  osobowych  zgodnie  z
niniejszą zgodą, nie narusza dóbr osobistych dziecka, ani innych praw.

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

   Miejscowość, dnia                                                (data i  czytelny podpis osoby pełnoletniej/ 
                                                                                                    obojga rodziców / prawnych opiekunów )

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu prawach:
Kto przetwarza dane osobowe? Administratorem danych osobowych Pani/Pana i – jeśli dotyczy – Pani/Pana dziecka jest
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach (dalej MOK), ul. Wolności 2.  / Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
Przede wszystkim dlatego, aby móc zorganizować i prowadzić zajęcia – przetwarzanie danych jest wtedy zgodne z art. 6 ust.
1 lit. b) RODO. / Ponadto MOK przetwarza dane osobowe z prawnie uzasadnionych interesów – w celu kontaktowania się i
ewentualnego dochodzenia należności, co jest zgodne z art.  6 ust. 1 lit.  f) RODO.  /  Wizerunek Pani/Pana lub Pani/Pana
dziecka może zostać wykorzystywany tylko, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w oparciu o zapisy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. / Dane osobowe są przetwarzane
również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i  poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, art.  w związku z wykonywaniem
kopii  bezpieczeństwa,  testami  zmian  w  systemach  informatycznych,  wykrywania  nieprawidłowości,  ochroną  przed
nadużyciami i atakami. Pozwala na to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  / Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak
uniemożliwi Pani/Panu lub Pani/Pana dziecku uczestnictwo w zajęciach. / Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,
tj.  zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana lub Pani/Pana dziecko
określonych  cech. /  Niezależnie  od  przesłanki  przetwarzania  danych  osobowych,  MOK  zobowiązany  jest  do  ochrony
prywatności Pani/Pana i Pani/Pana dziecka oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.  /  Jakie
prawa przysługują  w związku z  przetwarzaniem przez  MOK danych osobowych? Zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  etyki
obowiązującymi w MOK może Pani/Pan: 1) wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich
kopii, 2) poprawiać dane, gdyby znalazła w nich błędy, 3) przenieść dane tam, gdzie będzie chciała, o ile będzie to prawnie
dopuszczalne i technicznie możliwe, 4) ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych
przepisami prawa przypadkach. /  Jeśli  uważa Pani/Pan,  że przetwarzanie przez MOK danych osobowych narusza prawa
Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka – proszę nam o tym powiedzieć. Staramy się reagować na Pani/Pana uwagi i sugestie,
wyjaśniać Pani/Pana wątpliwości. Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. / Komu mogą zostać udostępnione dane osobowe? Dane osobowe mogą być
udostępniane  jedynie podmiotom  upoważnionym  do  uzyskania  informacji  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących
przepisów prawa. / Jak długo będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku
danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane,
dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
/ W jaki sposób można uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych? Kontaktując się z administratorem
danych osobowych lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, ul.
Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@mokcl.pl.

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                               

mailto:iod@mokcl.pl

