
 KARTA UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH I WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH  GOK

                W SEZONIE 2022/2023    
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

NAZWA SEKCJI (proszę 
podkreślić wybrany rodzaj zajęć)

keyboard, zajęcia plastyczne, zespół ludowy, zespół taneczny, 
mandoliny, gitara, inne.........................................................

Dane uczestnika niepełnoletniego

IMIĘ I NAZWISKO

ROK URODZENIA , KLASA

Dane opiekuna prawnego(wypełnić gdy uczestnik nie jest osobą pełnoletnią-WYPEŁNIA
OPIEKUN)

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA  
Oświadczam, * że zapoznałem/am się z Regulaminem Zajęć i Warsztatów Artystycznych i Edukacyjnych, 

akceptuję go i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów (regulamin www.goksarnaki.pl/zajęcia)

Oświadczam,  że wypełniając niniejszą Kartę Uczestnictwa, zgadzam się na udział/udział osoby pozostającej 

pod moją opieką prawną w zajęciach.

 Oświadczam, że zostałem poinformowany   o zasadach przetwarzania danych dotyczących mojej osoby lub 

osoby, której jestem opiekunem prawnym oraz o przysługujących mi lub tej osobie uprawnieniach 

W razie rezygnacji dziecka zgłoszę w formie pisemnej  lub mailowej ( goksarnaki@o2.pl),rezygnację   z zajęć 

przed  rozpoczęciem  kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 

              Jestem świadomy/ma, że instruktor ma prawo wypisać z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne,  

dbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć i rażąco narusza regulamin zajęć. 

             Zobowiązuję się do terminowego opłacania zajęć do 10 dnia bieżącego miesiąca przelewem na numer konta :

28 8048 0000 0000 1658 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Kornicy o. Sarnak (dotyczy zajęć płatnych).  

Przyjmuję do wiadomości, że odpłatność za zajęcia określona jest w zryczałtowanej   wysokości bez     

względu  na liczbę zajęć i obecności dziecka, przypadających w danym miesiącu. Uczestnik zajęć płaci za

te miesiące, w których uczestniczył przynajmniej w jednych zajęciach. 

należy odznaczyć "kratki" poprzez znak  X

• wyrażam dobrowolną zgodę/ nie wyrażam zgody ** na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po 

skończonych zajęciach w GOK i biorę odpowiedzialność za jego powrót

• wyrażam dobrowolną zgodę/ nie wyrażam zgody ** na przesyłani mi informacji o działalności oraz 

wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach    

** niepotrzebne skreślić                

                       ....................................................................................................
    Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego (na 2 stronach)

http://www.goksarnaki.pl/zaj%C4%99cia


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach, 
informujemy:

1.  Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  
w  Sarnakach  (dalej:  „ADMINISTRATOR”),  z  siedzibą:  ul.  Teatralna  1,  08-220  Sarnaki.  
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teatralna 1, 08-
220 Sarnaki lub drogą e-mailową pod adresem: goksarnaki@o2.pl
2.   Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  pod  adresem
mailowym: iodo@rt-net.pl.
3.    Dane osobowe są przetwarzane 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4.    Przetwarzanie danych Pani/Pana dziecka odbywa się w celu:

a)  wykonywania  i  publikacji  zdjęć  oraz  materiałów  audiowizualnych  na  stronie  internetowej  i  portalach
społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania
zgody;
b)  realizacji  zadania  gminy  w  zakresie  tworzenia,  upowszechniania  i  ochrony  kultury,  polegającego  w
szczególności  na organizowaniu zespołowego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianie różnych dziedzin
kultury i sztuki, prowadzenie form działalności kulturalnej, współpracę z organizacjami pożytku publicznego
działającymi  na  terenie  Gminy,  organizowaniu  spektakli,  koncertów,  wystaw,  odczytów,  organizowanie
imprez rozrywkowych i festynów – art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO – dane będą przetwarzanie przez 3 lata od
zakończenia danego zadania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

5.    Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zadania gminy w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury – art. 6 ust. 1 lit. b, e
RODO – dane  będą przetwarzane  przez  3 lata  od zakończenia  danego zadania,  chyba  że przepisy prawa
stanowią inaczej,
b)  rozliczenia  płatności  za  zajęcia  – art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO – dane  będą  przetwarzane  przez  5 lat  od
zakończenia roku obrachunkowego,
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
dane będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia danego zadania,
d) kontaktu z opiekunami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane przez okres realizacji
zadania.

6.   Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów imprez, wystawców, stowarzyszeń.
7.   Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8.  Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w
tym  w  szczególności  do:  urzędów  gminy,  urzędów  kontrolujących  oraz  na  podstawie  umów  powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
9.  Osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.  Podanie danych  osobowych  jest  wymogiem do wzięcia udziału w wydarzeniu  kulturalnym.  Ich  niepodanie
spowoduje  brak  możliwości  wzięcia  udziału  wydarzeniu.  Zgoda  na  przetwarzanie  
i publikację wizerunku jest dobrowolna.
12.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, ……………...........................……………  wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka.
(nie dotyczy uczestników powyżej 16 r.ż)

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych mojego dziecka

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym moich danych osobowych:

……………………………… ……………………………………
/Miejscowość, data/ /czytelny podpis opiekuna prawnego/

mailto:iodo@rt-net.pl

