
                          Karta uczestnika –Akcja Lato  2019 
                               w Domu Kultury „Sabat” 
 
I turnus w dniach – 01.07 – 05.07.2019 
II turnus w dniach - 08.07 - 12.07.2019r   
III turnus w dniach – 15.07 – 19.07.2019 /właściwy podkreślić/ 
 
………………………………….                           ……………………………… 
    Imię i nazwisko dziecka                                           adres zamieszkania  
 
……… …………..       ……………………..                  ….………………… 
    data urodzenia                 PESEL                                       tel. kontaktowy 
 
 
1.Stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach zaplanowanych w danym   
    turnusie TAK/NIE…../właściwe podkreślić/ 
2. Dziecko po zajęciach w Domu Kultury „Sabat” o godz.15.00 wraca do domu: 
- z  opiekunem…………………………………………………………………………... 
 - samodzielnie /właściwe podkreślić/ 
3.Dziecko może korzystać z basenu. 
4.Zapoznałem się z Regulaminem  Akcji Lato 2019 w Domu Kultury „Sabat”. 
  Regulamin dostępny jest na stronie www.dksabat.pl lub w pok.nr 17. 
5.Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do promowania 
działań związanych z działalnością DK „Sabat” poprzez upowszechnianie zdjęć 
/ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 
2006r Nr 90, poz.631, z późn.zm./ 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na udział w programie:  

 
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) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Kultury „Sabat” ul. J.N. Jeziorańskiego 73, 25-430 Kielce 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rk@ncnetcom.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa  w  Akcji  Lato 2019  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w 
Akcji Lato 2019 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka  w celu uczestnictwa  w  Akcji Lato 2019 
 
 
                                                            Podpis opiekuna 
                                             …………………………………… 
 

http://www.dksabat.pl/
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