
 

 

Karta uczestnika zajęć   sezon 2022/2023 
Nazwa zajęć 

(zgodna z oficjalnym 

nazewnictwem zajęć SCK)  

Plastyczne/ceramiczne/instrumentalne: ukulele, kółko gitarowe, gitara klasyczna, gitara basowa, 
klarnet, saksofon, skrzypce, keyboard, fortepian 

Edukacyjno-kulturalne 

Uczestnik Imię  Nazwisko  Rok ur.  

Rodzic / opiekun prawny 
(dot. osób nieletnich) 

Imię  Nazwisko  

Adres rodzica / opiekuna 
lub uczestnika pełnoletniego 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu: 
 

Dane kontaktowe 
(uczestnik nieletni podaje dane 
rodzica/opiekuna) 

e-mail:  

Telefon (-y):  

Telefon uczestnika 
nieletniego 
(nieobowiązkowo): 
  

Jak dziecko wraca do domu? / 
właściwe podkreślić 
 

a) samodzielnie          b) pod opieką rodzica/dziadka 

 
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem zajęć/warsztatów prowadzonych w Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu i zobowiązuję się do 
przestrzegania jego zapisów oraz do regularnego wnoszenia opłat z tytułu przynależności do wybranej sekcji. 

    Tak  

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu. Kontakt: 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 64 , nr tel. (017) 7479029, adres e-mail: 
sckdzikowiec@op.pl. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl Cel wykorzystania danych: 1. Prowadzenie działalności 
edukacyjnej i kulturalnej w formie zajęć. 2. Zawarcie i wykonywanie umowy. 3. Wykonanie zadań archiwalnych, realizowanych w interesie publicznym – 
czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, usunięcia danych, sprostowania danych, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://sck.gminadzikowiec.jchost09.pl/, zakładka 
„RODO”.  

 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez 
Samorządowe  Centrum Kultury w Dzikowcu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.  Nr 
24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, 
dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu oraz, że rozpowszechnianie przez 
Samorządowe  Centrum Kultury w Dzikowcu mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez 
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 

    Tak/      Nie/* 
 

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 64, moich danych osobowych w 
postaci wizerunku, w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu powyżej, w celu publikacji osiągnięć kulturalno-artystycznych, celach pamiątkowe i 
promocji działalności SCK. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania moich 
danych z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu. Kontakt: 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 64, nr tel. (017) 7479029, adres e-mail: 
sckdzikowiec@op.pl. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl Cel wykorzystania danych: publikacja osiągnięć 
kulturalno-artystycznych, cele pamiątkowe, promocja działalności SCK. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, usunięcia danych, przenoszenia, 
sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: 
https://sck.gminadzikowiec.jchost09.pl/, zakładka „RODO”.  

 

    Tak/      Nie/* 
 

 

/* - właściwe zaznaczyć „X” 
 

Data i podpis:  

 


