
Kluczbork dnia…………………………… 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w zajęciach: 

…………….……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
(rodzaj zajęć) 

   
mojego syna, córki*………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

(Imię i Nazwisko) 

w salach Centrum Kultury w Kluczborku ul. Mickiewicza 5. Deklaruję systematyczny udział  

w zajęciach przez cały rok szkolny. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć rodzic jest zobowiązany do 

poinformowania o zaistniałym fakcie instruktora prowadzącego.  

Dane osobowe: 

Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………………………… Miejsce urodzenia ………………………………………………… 

Imiona i Nazwiska rodziców (opiekunów)  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres rodziców (opiekunów) …………………………………………………………………………….………………………………………………….….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………… Numer telefonu……………………………..……………..…. 

Nazwa szkoły, której dziecko jest uczniem ……………………………………………………………………………… Klasa …………………..…. 

Nazwisko i Imię wychowawcy………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Ważne informacje, ………………………………………………………………………………………………….........................................…. 

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

Dziecko przyprowadza rodzic:  TAK         NIE                      Dziecko odbiera rodzic:  TAK                 NIE  

 

Jeśli odpowiedzi są TAK proszę o podanie Imienia  i Nazwiska rodzica (opiekuna)…………………………………………………………………………  

Dziecko uczęszcza na zajęcia samo: TAK   NIE  

W przypadku samodzielnego przyjścia na zajęcia i wyjścia z zajęć pełną odpowiedzialność ponosi rodzic / opiekun prawny. 

 

Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka podczas uczestnictwa  

w zajęciach organizowanych przez CKK.  

Prosimy o wypełnieni oświadczenia DRUKOWANYMI LITERAMI   

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulamin Zajęć Artystycznych CKK”  

 

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

                                            (podpis czytelny rodzica) 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

…………………………………….……………………………….…  

imię, nazwisko uczestnika zajęć 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka*  danych osobowych przez Organizatora,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Art. 29 i 32 ust. 4 

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… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), w celach marketingowych, promocyjnych, 

reklamowych oraz potrzebnych do prac merytorycznych Organizatora, w tym: na podanie danych do 

dzienników zajęć oraz na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy danych, której 

administratorem jest Organizator.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka również w przyszłości, do 

wyżej określonych celów przetwarzania w tym podczas uczestnictwa w przeglądach, festiwalach, 

konkursach i innych wydarzeniach artystyczno – kulturalnych.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich jest 

wyrażona przeze mnie zgoda.  

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz 

podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz 

reklamowe na rzecz Organizatora. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych / mojego dziecka*  

osobowych takich jak: imię i nazwisko na stronie internetowej Organizatora, mediach, mediach 

społecznościowych, prasie oraz publikacjach i wydawnictwach promujących Organizatora.  

Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały 

podane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich / mojego dziecka* danych osobowych 

w dowolnym momencie.  

 

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

miejsce, data, podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 

Udzielam Organizatorowi zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. o RODO) na nieodpłatne fotografowanie, 

filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju utrwalenia mojego / moje dziecka wizerunku, a także 

rozpowszechnianie, transmitowanie lub przekazywanie mojego głosu i wizerunku w związku z udziałem 

moim / mojego dziecka*. Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji jak np.: udostępnienie na stronie 

internetowej, portalach społecznościowych, rozpowszechnianie w materiale prasowym, publikacjach  

w celach promocyjnych i marketingowych.  

 

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

miejsce, data, podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

*niepotrzebne skreślić.  

 


