
Załącznik nr 1. 

FORMULARZ UCZESTNIKA

Nazwa zajęć  

Nazwisko i Imię Uczestnika  
Nazwisko i Imię Rodzica/Opiekuna 
Prawnego  

Adres  

Telefon  

E-mail  

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka/podopiecznego  w  zajęciach

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

organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

Jednocześnie, oświadczam, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 

dziecka/podopiecznego w zajęciach.

Skała, dn. ……………………………   ……...……………………………

                 Imię i nazwisko

      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się i akceptuję Regulamin Zajęć organizowanych przez

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, wraz z załącznikami.

Skała, dn. ……………………………             ……...……………………………

             Imię i nazwisko

     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na  podstawie  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
osobowych).
I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego podopiecznego/dziecka* w celu: organizacji i przeprowadzenia zajęć, kursów, konkursów, udziału w 
szkoleniu/warsztatach/zajęciach,       przedstawienia oferty o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych działalności statutowej oraz promocyjnej przez administratora – Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Skale, z siedzibą przy ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała, 
e-mail: biuro@cksir-skala.pl; tel. 579 470 970.

II. Jednocześnie zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest   Centrum  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  

w Skale
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Chochół - pchochol.priv@gmail.com; tel. 606 487 587
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.
4. Dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  podmiotom  i  organom  upoważnionym  na podstawie

obowiązujących  przepisów  prawa,  a  także  podmiotom,  z którymi administrator  zawarł  umowy
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz  (obsługa
prawna, informatyczna itp.).

5. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

6. Mam  prawo  żądania  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

8. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 
osobowych mojego podopiecznego/dziecka* w zakresie wizerunku przez administratora - Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Skale, z siedzibą przy ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała, e-mail: biuro@cksir-skala.pl; tel. 
579 470 970 poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej 
instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych 
z prowadzoną działalnością. 
W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgodnie  
z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą. 

* niewłaściwe skreślić …………….........................................................
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę – rodzic lub opiekun prawny)        

4

mailto:biuro@cksir-skala.pl
mailto:biuro@cksir-skala.pl


Załącznik 3.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale,
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42.
2) Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych
–  Pan  Paweł  Chochół  z  którym  można  skontaktować  się  poprzez  e-mail:  
pawel.chochol@pc-consulting.com.pl lub w formie tradycyjnej wysyłając pismo na adres Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Skale z dopiskiem IODO w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań wynikających z statutu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale zgodnie Art. 6
ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Skale na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa
obowiązującego  w Centrum Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Skale.  Dane przetwarzane  w oparciu
o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas nie-
zbędny do wykonania umowy.
5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,  
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pana/Pani,  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
- operatorom pocztowym i kurierom,
- bankom w zakresie realizacji płatności,
- podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale usługi niezbędne
do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
-  organom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów  prawa  do  otrzymania  Pani/Pana  danych
osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  wynikających  z  przepisów  prawa  jest
obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa
jest brak możliwości udzielenia świadczenia/usługi.

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

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę – rodzic lub opiekun prawny)        
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