
Karta zgłoszenia

1. Sekcja  PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

2. Uczestnik - imię i nazwisko ........................................................................................................

3. PESEL .........................................................................................................................................

4. Nr telef. do rodziców/opiekunów*) .........................................,  ...............................................

5. Data zgłoszenia ..........................................

Oświadczam, że:

1. Stan zdrowia mojego dziecka/dzieci* pozwala na uczestnictwo w zajęciach, 
2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku/dzieciom* w drodze pomiędzy Miejskim 

Ośrodkiem  Kultury w Orzeszu a domem: (* poniżej proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

     odbieram osobiście dziecko po zakończonych zajęciach (lub inne wskazane poniżej osoby*

………………………..…………………………………………………………............................
(proszę wpisać imię i nazwiska osób upoważnionych )

     dziecko wraca samodzielnie *

3. W razie potrzeby zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem dziecka
w zajęciach, jak i zapłaty ewentualnych szkód powstałych z jego winy,

4. Wyrażam zgodę na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej w razie konieczności (wypadek,  wezwanie 
karetki pogotowia).

*) niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis rodzica/opiekuna ..................................................................

  



Klauzula informacyjna zgodna z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNADOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DZIECKA/DZIECI

Przyjąłem do wiadomości, że zgodnie z art.  13 ust.  1 i  ust.  2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U.  z  2018  poz.  1000)  Administratorem podanych  przez  Zleceniobiorcę  danych  osobowych  jest  Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą  w Orzeszu ul. Rynek 1, e-mail: b.marek@mok-orzesze.pl

1. W Miejskim Ośrodku Kultury został powołany inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
telefonicznie pod numerem: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: 
iod@orzesze .pl

2. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane na podstawie art.6 ust1 lit. a ogólnego rozporządzenia
    j/w o ochronie danych w celu realizacji zajęć służących rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb 
    kulturalnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym MOK ma obowiązek przekazywania  danych na 
    gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z uczestnictwa dziecka/dzieci w zajęciach 
    służących rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych wśród dzieci 
    i młodzieży organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu.

4. Dane osobowe będą przez MOK Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. 
    archiwizowania dokumentacji.

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
    poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także do ich przenoszenia.

6. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo 
    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wymogów wynikających z uczestnictwa w zajęciach 
    służących rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i artystycznych wśród dzieci 
    i młodzieży organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu.

8. Dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

…..........................................................
  czytelny podpis rodziców/opiekunów

mailto:iod@orzesze
mailto:b.marek@mok-orzesze.pl


ZGODA 
NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego/mojego dziecka* 

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

(wpisać imię i nazwisko) przez: Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą w Orzeszu, w celach promocyjnych 
działalności MOK 

 TAK  NIE

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Państwa dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r . oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)  
informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą 
w Orzeszu ul. Rynek 1 43-180 Orzesze, tel.32/22-15-329 e-mail adm@mok-orzesze.pl;

1) inspektorem ochrony danych w MOK Orzesze jest Pani Monika Starok tel. 784-690-446 e-mail 
iod@orzesze.pl

2) dane osobowe – wizerunek przetwarzane będą w celu umieszczenia na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a
3) odbiorcą danych osobowych - wizerunku będą osoby trzecie odwiedzające stronę www oraz profil 

Facebook, czytelnicy lokalnych mediów ( materiały promocyjne umieszczane m.in. na stronach: np. MOK 
Orzesze, Urząd M. Orzesze, Gazeta Orzeska, Nasza Gazeta i inne),

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. archiwizacji dokumentacji,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000),

8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

*) niepotrzebne skreślić

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją

……………………………………………………
data i podpis rodziców/opiekunów
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH ZWYKŁYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka *)
…................................................................................................ (wpisać imię i nazwisko) 
przez: Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą 
w Orzeszu, w celu uczestnictwa w zajęciach

 TAK  NIE

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych oraz 
danych osobowych dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
informuję, iż:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą 

w Orzeszu ul. Rynek 1 43-180 Orzesze, tel.32/22-15-329 e-mail adm@mok-orzesze.pl,
2) inspektorem ochrony danych w MOK Orzesze jest Pani Monika Starok tel. 784-690-446 e-mail iod@orzesze.pl

9) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a
10) odbiorcą Państwa danych osobowych będzie instruktor prowadzący zajęcia oraz podmioty upoważnione do

odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 

11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
12) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania 

dokumentacji,
13) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

14) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000),

15) podanie osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach i są Państwo zobowiązani do ich podania a 
konsekwencją odmowy będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach,

16) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

*) niepotrzebne skreślić

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją

…………………………………………………
 data, podpis rodziców/opiekunów
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Regulamin 
pracowni fotograficznej i multimedialnej 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu

1. Zajęcia na sali odbywają się tylko pod nadzorem i obecnością instruktora, który otwiera pracownię na
czas trwania zajęć. Zabrania się wejścia na salę pod nieobecność instruktora. 
2. Korzystanie ze sprzętu będącego w posiadaniu MOK jest bezpłatne ale tylko i wyłącznie dla celów
edukacyjnych, przedsięwzięć kulturalnych, warsztatów, przeglądów, itp. Pracownia nie jest przeznaczona do
działalności komercyjnej.
3. Zabrania  się  udostępniania  sprzętu  osobom trzecim,  którzy nie  są  członkami  Grupy Fotograficznej
,,eF’’.
4. Warunkiem korzystania ze sprzętu fotograficznego/multimedialnego jest wypisanie formularza 
z  prośbą  o  wypożyczenie.  Osoba  wypożyczająca  potwierdza  instruktorowi  fotografii  że  otrzymała  sprzęt
sprawny, bez wad a instruktor potwierdza, że taki wydał.
5. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia
w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu a także z zapewnieniem szczególnej dbałości 
o bezpieczeństwo przebywających tam osób i zachowania porządku na sali.
6. Instruktor  oraz  uczestnicy  zajęć/warsztatów  fotograficznych/spotkań  Grupy  Fotograficznej  ef,
Fotoszkoły odpowiedzialni są indywidualnie za stan sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni, używanego
na miejscu lub wypożyczanego poza pracownię:
-  w  przypadku  utraty,  zdekompletowania  lub  zniszczenia  sprzętu  spowodowanego  nieprawidłowym
użytkowaniem  (niezgodnym  z  umową  użyczenia,  właściwościami,  przeznaczeniem  sprzętu  oraz  dobrymi
praktykami  w  zakresie  używania  sprzętu  fotograficznego  i  multimedialnego)  uczestnik  zajęć  lub
wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową.
- wartość odpowiedzialności finansowej jest ustalana w oparciu o wartość nabycia sprzętu przez użyczającego z
uwzględnieniem stopnia zużycia lub kosztu naprawy.
- awaria lub zużycie wyposażenia pracowni, które nastąpią podczas normalnego użytkowania nie mogą być
interpretowane jako zniszczenie ale jako naturalne zużycie w toku bieżącej eksploatacji,
-  wszelkie  uszkodzenia  sprzętu  oraz  nieprawidłowości  w  jego  działaniu  należy  zgłaszać  instruktorowi
natychmiast po stwierdzeniu usterki.
7. Ze względu na ochronę wyposażenia i bhp w pracowni obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków,
alkoholu, środków odurzających itp.
8. Grupa  korzystająca  z  pracowni  zobowiązana  jest  do  pozostawienia  ładu  i  porządku  po
zakończonych zajęciach. 
9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i akceptacji regulaminu pracowni fotograficznej i
multimedialnej. 
10. MOK Orzesze zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie. 
11. MOK Orzesze nie odpowiada za prywatne rzeczy pozostawione na sali oraz za ich zagubienie.

Zapoznałem się z regulaminem pracowni fotograficznej i multimedialnej i akceptuję jego treść.

..............................................................................................
czytelny podpis 
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