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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU  

W zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Koniński Dom Kultury ” 

 

Wygrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci 

__________________________________________________________________________ 

W zajęciach wakacyjnych, które odbędą się w Konińskim Domu Kultury  

w dniu ____________________,  oraz oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z 

regulaminem Zajęć, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zgłoszenia oraz akceptuję jego 

postanowienia i nie wnoszę sprzeciwu.  

 

____________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna/rodziców/opiekunów 

 

 

Informujemy Państwa, iż:  

  

Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Zajęć jest Koniński Dom Kultury 

(dalej „KDK”) z siedzibą w Koninie (62-510) przy pl. Niepodległości 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych 

osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe e-mail: 

j.andrzejewski@kdkkonin.pl). 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Zajęć w zgodzie z regulaminem a w 

przypadku udzielenia dodatkowej zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka dla potrzeb promocyjnych KDK.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z 

prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, stąd podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tym wypadku jest art. 6, ust.1, lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz w przypadku udzielenia zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgłoszonego w niniejszym formularzu na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych). Wizerunek osoby stanowi bowiem co do zasady dane osobowe o ile umożliwia identyfikację konkretnej 

osoby fizycznej, stąd pytamy Cię o zgodę. 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów 
prawa, podmiotom, z którymi KDK zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane 
osobowe mogą być udostępniane (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem) zaufanym partnerom medialnym 
oraz organizacjom współpracującym przy organizacji oraz promocji Zajęć. Listę takich podmiotów możesz uzyskać w 
każdej chwili, kontaktując się z osobą odpowiedzialną za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w KDK, 
której dane kontaktowe otrzymałeś w niniejszym formularzu. 
Nie będziemy przetwarzać Twoich danych dłużej niż to konieczne. Dane osobowe ujawnione w całym procesie 

zgłoszenia na Zajęcia będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Zajęć, a w przypadku udzielenia 

dodatkowej zgody na rozpowszechnianie wizerunku do czasu jej cofnięcia.  
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W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. W przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zgody na rozpowszechnianie wizerunku przysługuje dodatkowo Tobie prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.  

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym obecnie na bazie obowiązujących przepisów prawa 
jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych zarówno Twoich jak i Twojego 
dziecka o które prosimy jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu udziału dziecka w Zajęciach (nie dotyczy zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku dziecka). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
natomiast nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 

 

Osoby wyrażające zgodę na publikację wizerunku swojego dziecka prosimy o zapoznanie się z poniższym 

oświadczeniem. 

 

Ja, niżej podpisany _________________________________________________________ 

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, którego dane zamieściłem/am w niniejszym 

kwestionariuszu. Przedmiotowa zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku przez Koniński Dom Kultury z siedzibą w 

Koninie (62-510) przy pl. Niepodległości 1, (dalej „KDK”) do celów promocyjnych Zajęć  poprzez zamieszczanie 

zdjęć oraz nagrań wideo z wizerunkiem mojego dziecka w materiałach promocyjnych KDK takich jak filmy oraz 

zdjęcia oraz innych materiałach informacyjnych i promocyjnych w wersji papierowej oraz elektronicznej wydawanych 

przez KDK oraz zaufanych partnerów medialnych oraz organizacji współpracujących przy organizacji oraz promocji 

Zajęć. Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np.kadrowanie, obróbka 

materiału w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem i sposobem prezentacji wizerunku. Wizerunek mojego 

dziecka może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres odpowiadający okresowi 

promocji i prowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej Zajęć przez KDK, do czasu wycofania zgody.  

 

Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani 

żadnej innej formy gratyfikacji. 

 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 

650). 

 

 

……………….………………………. 

Data, miejscowość i podpis 

 

Załącznik nr 1 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UDZIAŁU w zajęciach wakacyjnych KDK 
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Załącznik nr 1 

 

Regulamin akcji letniej „WAKACJE W KDK” 

 

1. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko zdrowe tzn: bez 

kataru, kaszlu i gorączki. Animator może odmówić przyjęcia pod opiekę 

chorego dziecka.  

2. Rodzic/ opiekun jest zobowiązany poinformować animatora o problemach 

zdrowotnych dziecka oraz zachowaniu, które wymaga określonej reakcji 

animatora.  

3. Rodzic/ opiekun może pozostawić pod opieką animatorów dziecko powyżej 

5-go roku życia. Przy czym pamiętać należy, że przy podziale na grupy 

obowiązuje wiek uczestników podany w harmonogramie zajęć, dostępnym na 

stronie organizatora. W zajęciach AKF MUZA może uczestniczyć młodzież od 

15 roku życia.  

4. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do podpisania formularza zgłoszeniowego 

udziału, którego niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1.  

5. Rodzic/ opiekun pozostawia dziecko pod opieką animatorów tylko i 

wyłącznie na czas trwania zajęć.  

6. W czasie warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia dzieci w nich 

uczestniczących przez pracowników KDK, które mogą zostać 

rozpowszechniane zgodnie z przedmiotem zgody, którą rodzic/opiekun wyraził.  

7. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.  

8. Zobowiązujemy wszystkich do wspaniałej zabawy i wypoczynku.  
 


