„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zgłoszenie uczestnictwa – gra paintballowa

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………...…………………………………..
Adres zamieszkania uczestnika………………………….………………………………………
Wiek uczestnika…….…………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*………….………………………………………
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego*…………….……………………………………

Ja niżej podpisany zgłaszam udział mojego dziecka na zajęcia (gra paintballowa) organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie, które odbędą się na terenie Grupy Eventowej SPARTA,
Smotryszów 17 (https://sparta.org.pl/) i oświadczam, że:
 zgłaszam udział mojego dziecka w grze na własną odpowiedzialność;
 moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu
zajęciach;
 zapoznałem się oraz moje dziecko z Regulaminem gry w paintball;
 zobowiązuję się doprowadzić dziecko na miejsce zbiórki a po zakończeniu gry odebrać je.

…………………………………………………….
Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*

O terminie zajęć uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Zgłoszenie należy dostarczyć do
GOK w Kodrębie do dnia 13 stycznia 2020 r.
☐ ** Wyrażam zgodę
☐ ** nie wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie, ul. Niepodległości 9A, 97-512 Kodrąb
moich i mojego dziecka danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek,
numer telefonu w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/wym. zajęć.

…………………………………………………….
Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*
*niepotrzebne skreślić
**właściwe zaznaczyć znakiem X

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie, ul.
Niepodległości 9A, 97-512 Kodrąb, tel.
reprezentowany przez dyrektora, dalej GOK;

799 012 456,

adres

email:

gok@gminakodrab.pl,



z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 799038840;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, związanym z organizacją i przeprowadzeniem zajęć
(gra paintballowa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana dane osobowe
mogą być:




organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez GOK przetwarzają
dane osobowe dla których administratorem jest GOK.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;



przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;



Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;



ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO;



administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.



Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach.

…………………………………………………….
Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

