
Karta zgłoszeniowa uczestnika ,,Wakacje z MOK Orzesze’’ 

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………..………………………………,  

Adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna .....................................................................................................................................  

Nr kontaktowy do rodzica/opiekuna …………………………………………………………………… 

Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbierania dziecka w imieniu rodziców (imię i nazwisko, numer telefonu) (*) 

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

 

Oświadczenie 

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w zajęciach mojego dziecka organizowanych przez w ramach 
wakacji z MOK Orzesze  w dniach:  

 
…………………………………………………………………………………………………  

 
…………………………………………………………………………………………………  

 
…………………………………………………………………………………………………  

 
………………………………………………………………………..……………………….tj. …… dni  

II. Niezbędna informacja rodziców/opiekunów) o stanie zdrowia dziecka: 
(prosimy o dobrowolne podanie informacji, szczególne zalecenia lub przeciwwskazania celem 

zapewnienia dziecku odpowiedniego bezpieczeństwa podczas zajęć) . 

…………………………………………………………………………………………  

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

 
 

Regulamin zajęć wakacyjnych: 
 

1. Rodzic/opiekun oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z cennikiem zajęć i zobowiązuję się do  uiszczenia opłat za zajęcia.  
3. Rodzic/opiekun  wyraża zgodę/nie wyraża zgody  na podejmowanie działań związanych z ewentualnym leczeniem  

i hospitalizacją oraz zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka przez kierownika 

lub opiekuna w czasie trwania zajęć/ wyjazdu.        TAK   NIE  

 
4. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy domem a miejscem 

zajęć oraz bezpośrednio po zakończeniu zajęć. 
5. Rodzic/opiekun  wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko  

w trakcie trwania zajęć/ wyjazdu. 
6. W miejscu organizacji zajęć w pomieszczeniach zamkniętych,  a także  plenerowych (np. ,,Wakacyjny plenerek’’) 

uczestnicy (rodzic + dziecko) zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad: 
- zachowania dystansu przestrzennego minimum 1,5 m.  
- dezynfekowania rąk przed wejściem do pomieszczenia,  
- samodzielnego zaopatrzenia się w maseczkę (lub inną ochronę) zakrywającą usta i nos, 
- dostosowania się do poleceń Organizatora. 
 

 

          
      

 



 

Załącznik nr 1 do regulaminu zajęć 

 
Oświadczenie  

o akceptacji postanowień Regulaminu zajęć 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu 

 
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Zajęć, przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego treść.  
Rozumiem, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może spowodować brak możliwości 
korzystania z zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury.  
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i mam zdolności do czynności prawnych, zapoznałem/am się z powyższą treścią i 
w pełni ją rozumiem. 
 (W imieniu uczestnika niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. ) 

 
Data, czytelny  podpis rodzica lub opiekuna    …………………..………………………………………….  

 
 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka podanych w karcie zgłoszenia przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Orzeszu w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz organizacji zajęć jak również weryfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka.. Wyrażenie 
zgodny jest dobrowolne. Brak zgody w zakresie „Danych uczestnika, ”, za wyjątkiem (*) uniemożliwi nam przyjęcie zgłoszenia. 

  TAK   NIE  
 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci fotografii i/lub 
dokumentacji filmowej z organizowanych zajęć / warsztatów w celach promocyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. Niniejsza 
zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej organizatora oraz w 
mediach społecznościowych na których organizator ma założony profil. Podanie danych jest dobrowolne, a Miejski Ośrodek Kultury w 
Orzeszu deklaruje, że nie będzie wykorzystywał wizerunku do celów zarobkowych i będzie przetwarzał go zgodnie z zasadami określonymi 
w klauzurze informacyjnej. 

 TAK   NIE    
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących potrzeb lub stanu zdrowia dziecka 
(zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przez Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w 
trakcie trwania zajęć. TAK NIE NIE DOTYCZY (jeśli nie podano informacji o stanie zdrowia w pkt. II)  

 TAK   NIE      NIE   DOTYCZY 

 

4. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przekazanych danych osobowych w związku z udziałem 

dziecka w zajęciach/warsztatach wakacyjnych oraz zobowiązuje się poinformować osoby wskazane w zgłoszeniu, jako 
upoważnione do odbioru dziecka o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych określonych w 
klauzuli informacyjnej 

 

 TAK   NIE 
 
 

Data, czytelny  podpis rodzica lub opiekuna   …………………..………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula Informacyjna dot. Przetwarzania Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu. 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 43-180 Orzesze; email: 
adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329.  
 

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo kontaktować się  
z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych mailowo:iod@orzesze.pl lub pisemnie na adres MOK.  
 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadań statutowych (tj. udział osób  w zajęciach kulturalnych) w zakresie 
danych przewidzianych w formularzu zgłoszeniowym w oparciu o Państwa zgodę w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit. a i 
art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

 
4. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika zajęć, adres zamieszkania, imiona rodziców osób 

niepełnoletnich, telefon (w przypadku osób niepełnoletnich telefon do rodziców/opiekunów), dane dotyczące stanu zdrowia uczestnika 
zajęć, przyjmowania przez niego leków, lub innych szczególnych potrzeb istotnych w pracy  
w grupie lub w zajęciach indywidualnych. 

 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, że brak podania danych uniemożliwi Państwu skorzystanie 

z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu w następującym zakresie: uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/wyjazdach (dane 
osobowe są konieczne do kontaktu z uczestnikami zajęć lub ich rodzicami, ewidencjonowania wpłat za zajęcia/warsztaty/wyjazdy, 
zgłoszenia uczestników do ubezpieczenia oraz utrwalania wizerunku uczestnika i jego prac celem prezentacji jego dokonań ( w przypadku 
braku zgody na przetwarzanie wizerunku). 

 
6. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na 

bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji 
informacje te przekazywane są wyłącznie instruktorom i opiekunom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie 
podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Poza tymi sytuacjami dane o stanie 
zdrowia Państwa podopiecznych pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, wyłącznie w formie papierowej, zabezpieczone fizycznie przed 
dostępem osób nieupoważnionych, zaś osoby te (np. opiekunowie) są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w poufności. 

 
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane  innym kategoriom podmiotów: 

 
a.  uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa (art. 6. ust.1 lit. a oraz art.6 ust. 1 lit. f) jako realizacja niezbędnych 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora  oraz inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez 
Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów (w tym dane osobowe Pani/Pana dziecka). 

b. firmom ubezpieczeniowym, celem zawarcia umowy ubezpieczenia ( w przypadku wyjazdów) 
c. firmom oferującym pomoc informatyczną, doradczą  działającym  na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji 

zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tych umownych. 
d. pracownikom administratora, na podstawie wydanego upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności 

 
8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

przenoszenia swoich ich danych, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,   wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w tym dane osobowe Pani/Pana dziecka). 

 
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego 

charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych 
zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w 
odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook. 
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  (publikacja wizerunku na 
Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z 
RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. 
 

10. Zgodnie z art. 6 ust 1. lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na 
rejestrowanie i przetwarzanie mojego wizerunku. (w tym dane osobowe wizerunkowe Pani/Pana dziecka). Wizerunek będzie wykorzystany 
w celach promocyjnych Administratora. Udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania, powielania, obróbki i utrwalania 
moich danych osobowych wizerunkowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, co zostaje potwierdzone podpisem 
złożonym przez uczestnika wycieczki – w przypadku osób pełnoletnich/rodzica/opiekuna prawnego – w przypadku osób małoletnich pod 
oświadczeniem o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu – załącznik nr 1 
 

11. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane, bądź utraty ich 
przydatnością  po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją  
kancelaryjną Ośrodka. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.  
 

12. Państwa dane nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu. 


