
KARTA UCZESTNIKA AKCJI  „  LATO   W MIEŚCIE - 20  21  ”

 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA

1. Czas trwania od  dnia 28.06. 2021 r.  do dnia 02.07.2021 r.

2. Koszt udziału w zajęciach wynosi 200,00 zł, słownie: dwieście zł za jeden tydzień.

3. W przypadku rezygnacji nie zwracamy wpłaconej kwoty. 

                    Kielce, 08.06.2021 r.                                                                           …............................................................................
                    (miejscowość, data)                                                                                         (podpis organizatora wypoczynku)

II. DANE DZIECKA

1. Imię i nazwisko dziecka …..............................................................................................................................................................

2. Data urodzenia …......................................................................................... pesel.........................................................................

3. Adres zamieszkania ….................................................................................................................................................................... 

4. Telefon do rodziców (opiekunów)...................................... .............................................................................................................

5. Numer Karty Dużej Rodziny ….................................. .....................................................................................................................

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat

ortodontyczny lub okulary)

….................................................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC

W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE.

IV. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

1. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów udziału dziecka w wysokości 200,00 zł, słownie: dwieście złotych, za jeden tydzień
udziału dziecka w akcji „Lato w mieście – 2021”.

2. Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka po zajęciach do domu.

3. Wyrażam/nie wyrażam nieodpłatną zgodę na zrobienie mojemu dziecku, jako uczestnikowi akcji „Lato w mieście – 2021”,

zdjęć
 i ich opublikowanie na stronie internetowej Domu Kultury „Białogon” oraz ewentualnie na stronie internetowej poświęconej
akcji „Lato w mieście – 2021”.

4. W imieniu swoim i dziecka (jako jego rodzic/opiekun prawny) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury 
„Białogon” (ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce) moich oraz dziecka danych osobowych podanych w niniejszej karcie uczestnictwa 
w akcji „Lato w mieście – 2021”. Zgody tej udzielam w zakresie niezbędnym do zapewnienia udziału dziecka w akcji „Lato 
w mieście – 2021”, a także jego udokumentowania w ramach działań składających się na tą akcję podjętych przez Dom 
Kultury „Białogon”. Udzielenie tej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek uczestnictwa dziecka w akcji „Lato 
w mieście – 2021”. 

5. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o tym, że:

1) administratorem moich i dziecka danych osobowych jest Dom Kultury „Białogon” z siedzibą w Kielcach (25-811) przy

ul. Pańskiej 1A;

2) administrator, o którym mowa w pkt 1, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogę się skontaktować w sprawach

swoich i dziecka danych osobowych poprzez wiadomość poczty elektronicznej wysłanej na adres:
sekretariat@dkbialogon.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer: 41 34 527 37  oraz pisemnie kierując swe pismo na adres
administratora;

3) celem przetwarzania moich i dziecka danych osobowych jest zapewnienie dziecku możliwości udziału w akcji „Lato

w mieście – 2021”, umożliwienie udokumentowania działań podjętych przez Dom Kultury „Białogon” w ramach akcji „Lato
w mieście – 2021” oraz wykonanie obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na Dom Kultury „Białogon”, jako
organizatora akcji „Lato w mieście - 2021” (m.in. w zakresie sprawozdawczości);

4) podstawą przetwarzania moich i dziecka danych osobowych jest porozumienie o uczestnictwie dziecka  w akcji „Lato

w mieście – 2021”, wyrażona przeze mnie zgoda oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (dot.
dokumentowania i sprawozdawczości);   

5) moje i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej;

6) moje i dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą pozycjonowane;

7) do moich i dziecka danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające),

tj. podmioty zaangażowane w organizację akcji „Lato w mieście – 2021”   oraz  podmioty świadczące na rzecz administratora
usługi prawnicze, księgowe lub informatyczne;

8) służą mi (również, jako przedstawicielowi dziecka): prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo

do sprostowania (poprawiania) moich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.  

                  ..............................................                                                         …..............................................................................

                                    (data)                                                                                           (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
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