
Karta zgłoszeniowa  

GOK Świerklaniec – Dom Kultury w Nakle Śl. tel. 32 284 35 57 

 

Plener malarski odbędzie się w dniach 23, 25, 26 sierpnia br.  

w godz. 10.00 – ok. 13.00 w świerklanieckim parku. 

Zbiórka przy Pałacu Kawalera.  

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych  

zajęcia odbędą się w Pałacu Kawalera. 

 

Uczestnik zajęć:  

Data urodzenia:  

Adres:  

Rodzic/opiekun prawny:  

Nr telefonu 

rodzica/opiekuna: 

 

 

Zakończenie zajęć w parku w Świerklańcu. Samodzielny powrót oraz odbiór 

dzieci spod Pałacu Kawalera ul. Parkowa 30 Świerklaniec. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) do celów   

        promocji i relacji  z działalności GOK Świerklaniec 

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych (wizerunku) Wójtowi  

        Gminy Świerklaniec do celów promocji i realizacji z działalności GOK  

        Świerklaniec 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną (na odwrocie karty zgłoszeniowej) 

Zapoznałem się z regulaminem zajęć  

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu  

Upoważniam do odbioru dziecka: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i brak przeciwwskazań do udziału w 

zajęciach                                                        

                                                                                   

                                                                      

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

                                                                                             Data i podpis                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim przy 

ulicy Głównej 52, Dyrektor: Barbara Miś. Powołaliśmy inspektora ochrony danych, którym jest Piotr Kaczmarek, 

iod.gokswierklaniec@gmail.com; 

2) Dane osobowe w zakresie danych z karty kwalifikacyjnej przetwarzane są w celu organizacji zajęć, w tym 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO, natomiast dane w 

zakresie wizerunku przetwarzane będą w celu relacjonowania działalności GOK na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO; 

3) Odbiorcami danych osobowych będą: w zakresie danych uczestników podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, natomiast w zakresie wizerunku operatorzy mediów internetowych oraz Wójt Gminy Świerklaniec, 

dodatkowo proszę pamiętać o tym, że niektórzy operatorzy mediów społecznościowych (np. Facebook) przekazują 

dane do państw trzecich na zasadach określonych w ich politykach prywatności. W przypadku Facebook'a można ją 

znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. GOK samodzielnie nie będzie profilował 

żadnych danych ani wysyłał ich do państw trzecich. 

4) Dane z kart kwalifikacyjnych będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia zajęć, natomiast dane w zakresie 

wizerunku będą przetwarzane dopóki będzie obowiązywała zgoda. 

5) W zakresie danych dotyczących wizerunku, każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania przed cofnięciem zgody, natomiast w zakresie danych objętych kartą kwalifikacyjną każdy ma prawo 

dostępu do danych oraz ich sprostowania. Dodatkowo, każdy ma prawo do wniesienia skargi do UODO (ul Stawki 2, 

Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne, natomiast w zakresie karty 

kwalifikacyjnej jest obowiązkowe, a odmowa ich podania będzie się wiązała z odmową uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.o2.pl/d/
https://www.facebook.com/privacy/explanation

