Załącznik 1 do Regulaminu udziału w seansie filmowym, wydarzeniach kulturalnych i
rozrywkowych organizowanych w Gminnym Ośrodek Kultury w Kaczorach w okresie
pandemii COVID-19 oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w tym okresie.
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)
…………………………………………………………………………………………...............................
(rodzaj i nazwa wydarzenia)
organizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach w dni...........................................................
o godz. .........................

2.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem udziału w seansach filmowych, wydarzeniach
kulturalnych i rozrywkowych oraz procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaczorach w okresie pandemii COVID-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

3.

Wskazuję następujący numer telefonu do kontaktu
………………………………………………………..
(numer tel. komórkowego)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach reprezentowany przez Dyrektor GOK,
z siedzibą w Kaczorach, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem
Pukaczewskim mailowo: pukaczewski@hotmail.com lub pocztą tradycyjną – na adres Administratora
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem przez administratora zadania realizowanego w interesie
publicznym zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 2.06.2020 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności organy nadzoru sanitarnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia organizacji wydarzenia kulturalnego w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaczorach.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach art. 15-21 RODO.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2.06.2020 r. dla organizatorów wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez administratora.

…………………………………
miejscowość, data
*

) niepotrzebne skreślić

…………………………………
czytelny podpis uczestnika zajęć

