
 
 

Załącznik nr 2  
do  Regulaminu korzystania z zajęć                                                                                                                                                 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego  
 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO  

W DZIERŻONIOWSKIM OŚRODKU KULTURY 

 

1. Wyrażenie zgody na udział w zajęciach zespołu/ sekcji w sezonie art. 2020/2021 (w przypadku osoby 

niepełnoletniej wypełnia rodzic/przedstawiciel ustawowy małoletniego) 

 
Nazwa sekcji …………………………………………………………………………………………..… (wymienić wszystkie sekcje) 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………………………... 

Tel. kontaktowy/ tel. kontaktowy do rodzica/ przedstawiciel ustawowy małoletniego 

………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr Karty Dużej Rodziny (jeżeli korzysta) ………………………………………………………………………………………… 

Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zostałem poinformowany o terminie zajęć oraz wysokości opłat wynikających z tytułu uczestnictwa. Deklarując udział                         

w zajęciach, przyjmuję na siebie również obowiązek terminowego wnoszenia opłat.   

 

2. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja REGULAMINU korzystania z zajęć zespołów i sekcji 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego na stronie internetowej DOK oraz jest dostępny u instruktora. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się  z w/w regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Na podstawie art. 13 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 zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych oraz 

wizerunku mojego dziecka. 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie z siedzibą w przy ul Świdnickiej 23,                

58-200 Dzierżoniów, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Tokarskiego, tel. 74 6464660, e-mail: dyrektor@dok.pl 

• Inspektorem ochrony danych w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie jest Pan Tomasz Barański, e-mail 

iod4@synergiaconsulting.pl , tel. 605-937-609., 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami, tj: 

- dokumentacja prowadzonych zajęć (w tym system internetowy, sprawozdawczość), dokumentacja z organizacji 

konkursów, zawodów, wystaw i imprez - realizacja wymogów ustawowych, 

- strona internetowa, BIP, portale społecznościowe, media, publikacje, wydawnictwa – realizacja wymogów własnych. 

• Odbiorcą danych osobowych będzie Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, mogą być organy i podmioty uprawnione na mocy 

przepisów obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora 

• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub odwołania zgodny na przetwarzanie danych. 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

• Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

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, 

• Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

• Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

mailto:iod4@synergiaconsulting.pl


 
 
Akceptuję warunki wymienione w pkt. 1 i 2 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w pkt. 3 deklaracji: 

 

……………………………………                           ……………………....... ……………………....... 
                         Miejscowość i data     podpis rodzica/ opiekuna prawnego                          podpis uczestnika 


