
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

NA ZAJĘCIA MUZYCZNE 

 

Chmielno, ……………………….r. 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

WIEK 

 

 

 

ADRES 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY 

 

 

 

 

………………………………………….. 

                                                                                (podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w zajęciach 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie. 

Na podstawie art. 13 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 (dalej jako: 

,,RODO”), informuję o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej: ,,Dane”). 

I Administrator danych                                                                                                                

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Chmielnie (GOKSiR) z siedzibą: ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno. 

II Dane kontaktowe inspektora ochrony danych                                                                                        

Kontakt z inspektorem Panią Kamilą Cichosz możliwy jest poprzez adres e-mail: iod.goksir@chmielno.pl 

lub pisemnie na adres administratora danych. 

III Cele i podstawy prawne przetwarzania danych                                                                                         

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:                                                                             

a)Zorganizowania zajęć muzycznych- art. 6 ust. 1 lit. a, b) RODO                                                    

b)Realizacji zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.862) wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),                                                                          

c)Publikowania wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) Uczestnika zajęć/warsztatów/konkursów 

za pośrednictwem wszelkich mediów- na podstawie dobrowolnej udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit.a) 

RODO. 

mailto:iod.goksir@chmielno.pl


IV Odbiorcy danych osobowych                                                                                               

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w zakresie wizerunku również szeroki krąg 

odbiorców zainteresowanych działalnością GOKSiR Chmielno. 

V Okres przechowywania danych osobowych                                                                           

Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla 

jakiego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody, a po tym czasie przez okres w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa m.in. ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

VI Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) Dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane 

osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne 

b)  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:                                                                                                                                       

- danie nie są już zbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;                                                                                                                         

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest   

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,                                                                                                                                   

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,                                                                                     

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa, 

c) Wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana 

zgody(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie tej nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

administratorowi ma charakter dobrowolny. 

VII Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 

niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w zajęciach 

organizowanych przez GOKSiR.      

VII Inne informacje                                                                                                                                     

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą 

profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana/dziecka danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 

…………………………………………….. 

                                                                                                                          (data i podpis)                                                                                                                 

Informacja o płatnościach 

100 zł za miesiąc za osobę. 

Płatność gotówką, kartą w biurze Domu Kultury lub przelewem  

(Bank Spółdzielczy w Sierakowicach nr konta 51 8324 0001 0031 7818 2000 0020) 


