KARTA ZGŁOSZENIA
„LATO W MIEŚCIE”
I. Dane dziecka
Imię:

…………..………………………….………………………

Nazwisko:

…..…………………………………….……………………

Inne informacje o dziecku (np. w zakresie uzasadnionych wymagań żywieniowych, opiekuńczych):

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

II. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych
a) Matka (opiekun prawny)
imię, nazwisko, nr telefonu:

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
b) Ojciec (opiekun prawny)
imię, nazwisko, nr telefonu:

……………….………….……………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu:

TAK / NIE

(odpowiednie zakreślić)

Upoważniam do odbioru moje dziecko przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem przedsięwzięcia:

TAK / NIE

(odpowiednie zakreślić)

Integralną część karty zgłoszenia stanowi załączone, podpisane oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………………..
podpisy opiekuna

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODNY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka lub osoby pozostającej pod moją
opieką prawną, przez Dyrektora Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, w celu umożliwienia dziecku lub osobie pozostającej pod
moją opieką prawną, uczestnictwa w realizowanym przez MOK przedsięwzięciu
o charakterze publicznym wynikającym z art. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz osoby pozostającej pod opieką prawną
obejmuje:
• dane identyfikacyjne opiekuna: imię, nazwisko,
• dane adresowe opiekuna: adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail,
• dane rozliczeniowe opiekuna za udział w przedsięwzięciu „Lato w mieście”: nr konta
bankowego, PESEL, NIP do faktury,
• dane identyfikacyjne uczestnika przedsięwzięcia „Lato w mieście”: imię, nazwisko,
data urodzenia,
• dane adresowe uczestnika przedsięwzięcia „Lato w mieście”: adres zamieszkania, nr
telefonu,
• publikację wizerunku uczestnika przedsięwzięcia „Lato w mieście”, stanowiącą
mniejszą część całości fotografii wykonywanej na potrzeby promocyjne MOK.
Publikacja wizerunku obejmuje: pomieszczenia MOK, stronę internetową oraz media
społecznościowe administrowane przez MOK.

……………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………………..
podpisy opiekuna

