
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI 

DO UDZIAŁU W GRZE TERENOWEJ  
„Zaginione Skarby Bubika” 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA MUSI WYPEŁNIĆ RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY.  

KARTA JEST WAŻNA W MOMENCIE UZUPEŁNIENIA WSZYSTKICH DANYCH ORAZ ZŁOŻENIA PODPISU. 

DLA KAŻDEGO DZIECKA ORAZ RODZICA/OPIEKUNA MUSI ZOSTAĆ WYPEŁNIONA OSOBNA KARTA. 

 

Organizator:                                                                                                                                                 Suszec, dnia …………………………………. 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec 
zwany dalej GOK w Suszcu  

 

DANE DZIECKA: 

IMIĘ  

NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

DANE RODZICA / OPIEKUNA: 

IMIĘ I NAZWISKO  

TELEFON KONTAKTOWY  

WYPEŁNIA ORGANIZATOR 

GODZINA ROZPOCZĘCIA GRY  NUMER GRUPY  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem gry terenowej „Zaginione Skarby Bubika” i akceptuję jego treść.  

 

 

……….…………………………………………………. 
podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Wyrażam [  ] / nie wyrażam [  ] zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / mojego wizerunku w materiałach 
promocyjnych (sprawozdania, informacje do prasy itp.) dotyczących Oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Suszcu. 

 

                                                                ……….…………………………………………………. 
podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 



 
 

Wyrażam [  ] / nie wyrażam [  ] zgodę na przesyłanie mi informacji o działalności oraz wydarzeniach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

 

             ……….…………………………………………………. 
podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 
Informacja o ochronie danych osobowych: 

 
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy 
Ogrodowej 22  
- Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora, email: iodo@kulturasuszec.pl 
- Celem przetwarzania danych jest udział w grze terenowej. 
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w grze, następnie przechowywane w archiwum przez okres 
ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 
16.09.2002 r. 
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w 
zakresie organizacji konkursu, jak i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
 * dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 * sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
 * ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 * wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa)  
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania gry. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w grze. 

 
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji o grze terenowej prosimy o kontakt: e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl 
lub tel. 32 212 44 91 wew. 21.  


