
KARTA ZGŁOSZENIOWA  UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI  
NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE W SEZONIE 2022 / 2023 

(DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH I PEŁNOLETNICH) 

 
W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ KARTĘ ZGŁOSZENIA MUSI WYPEŁNIĆ RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY. KARTA JEST WAŻNA  

W MOMENCIE UZUPEŁNIENIA WSZYSTKICH DANYCH ORAZ ZŁOŻENIA PODPISU. 
 

DANE UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO / PEŁNOLETNIEGO 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 
  

DATA URODZENIA: 
 

ULICA I NUMER 

DOMU: 

 MIEJSCOWOŚĆ,  

KOD  POCZTOWY: 

 

 

ADRES E-MAIL: 
 TELEFON 

KONTAKTOWY: 

 

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 
 TELEFON 

KONTAKTOWY: 

 

 
Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo w zajęciach: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………  
(miejsce na wpisanie wybranych zajęć) 

 

w sezonie zajęciowym 2022/2023. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

 
 
 

…………………………….……………………………………………. 

 podpis uczestnika / rodzica lub 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 uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o działalności oraz wydarzeniach organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 
 

 
…………………………….……………………………………………. 

podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 



Informacja o ochronie danych osobowych: 
 

• administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, znajdujących się przy ulicy Ogrodowej 22, 43-267 

Suszec; 
• Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl; 

• celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach edukacyjno-artystycznych; 

• zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach edukacyjno-artystycznych, następnie przechowywane w archiwum przez okres 
ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w zajęciach edukacyjno-artystycznych. Podanie danych jest 
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zajęciach edukacyjno-artystycznych 

 
 

 
Kontakt: zajecia@kulturasuszec.pl lub 32 212 44 91 wew. 23.  

mailto:zajecia@kulturasuszec.pl

