
FORMULARZ UCZESTNIKA W ZAJĘCIACH
OŚRODKA PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ

Nazwa zajęć LATO W MIEŚCIE Z SCK 2021

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………..

Rok urodzenia  (osoby niepełnoletnie) …………………

Telefon kontaktowy do uczestnika lub jego opiekunów prawnych ……………………………………………

Szczególne zalecenia lub przeciwwskazania w zakresie zapewnienia ochrony zdrowia i życia małoletniego

dziecka, istotne dla instruktorów……………………………………………………………….………………

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

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

Oświadczenia Uczestnika zajęć/Opiekuna prawnego/Rodzica 

 Deklaruję udział własny/dziecka w zajęciach i akceptuję regulamin zajęć. 

 Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są prawdziwe. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć i akceptuję jego warunki.  

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
(w tym danych dotyczących zdrowia) zawartych w Formularzu Uczestnika Zajęć, w celu uczestniczenia w zajęciach
organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury, dokumentowania i promocji organizowanych przedsięwzięć
oraz ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej.
Oświadczam,  że wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka  bez
ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  podczas  zajęć,  występów,  wyjazdów,  zawodów  lub  obozów  w  celach
dokumentacyjnych i promocyjnych, wykorzystanie tego wizerunku oraz danych osobowych poprzez umieszczenie ich
na stronach internetowych Sandomierskiego Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego, na portalu  www.facebook.com,
plakatach  oraz  tablicach  ściennych  w celu  informacji  i  promocji,  utrwalenie  (zapisu)  we  wszystkich  możliwych
formach  (fotografia,  audio,  wideo),  zwielokrotnianie  na  nośnikach  dźwięku  i  obrazu,  wprowadzenia  do  pamięci
komputera oraz sieci Internet.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnika zajęć.
                                                                                                                 

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

                                                                                               data i podpis

* niepotrzebne skreślić 

http://www.facebook.com/


KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  UCZESTNIKÓW  ZAJĘĆ 

Na podstawie art. 13 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  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE   (4.5.2016  L  119/38  Dziennik  Urzędowy  Unii
Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Sandomierskie  Centrum  Kultury  z  siedzibą  ul.  Rynek  20,  27-600
Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl

2. Z  Inspektorem  ochrony  danych  można  skontaktować  się  poprzez  adres  email:  iod@cuw.sandomierz.eu lub
pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych
przez Sandomierskie Centrum Kultury oraz ich promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz art. 9 ust 2.
Podstawą  prawną  przetwarzania  jest  również  realizacja  zadania  publicznego  w  postaci  organizacji  zajęć
kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  danych  dziecka  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do
uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z  którymi  administratora  zawarł
ważne umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  dziecka  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  do  organizacji
międzynarodowych. 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  dziecka  przetwarzane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
przetwarzania a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu,  z  wyjątkami  zastrzeżonymi
przepisami prawa, następujące prawa:

 prawo dostępu do danych osobowych
 prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych.

8. W  sytuacji  gdy  podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą  posiada
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych. 

10. Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny.  Odmowa  podania  danych  zawartych  w  formularzu
uczestnika uniemożliwi dokonanie zapisu a tym samym uniemożliwi uczestniczenie w zajęciach.  

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

mailto:iod@cuw.sandomierz.eu


Oświadczenie uczestnika /opiekuna prawnego
     W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie
Wytycznych  dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-
CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 
 Ja, niżej podpisana/y  

…………………………………………………………………………
/ imię i nazwisko uczestnika zajęć/wydarzenia /

………………………………………………………………………..
/nr telefonu/

……………………………………………………………………………………………………….
/nazwa zajęć/

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie
oświadczenia:  
• nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 
• nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 
2.  W przypadku,  gdy w ciągu 14 dni  od dnia  mojego udziału  w wydarzeniu  wystąpią  u mnie  objawy
zakażenia  COVID-19,  zobowiązuję  się  niezwłocznie  poinformować  o  tym  fakcie  właściwe  miejscowo
służby  sanitarne  i  epidemiologiczne  oraz  podjąć  niezbędne  kroki  wg  wskazań  GIS
https://www.gov.pl/web/koronawirus. 
3.  Wyrażam  zgodę  na  przekazanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  oświadczeniu  na  żądanie
właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  ul. Targowa 65 03–729 Warszawa)
w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia,
że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). 
4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 
• Administratorem danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600
Sandomierz, NIP: 864-19-10-817,
• Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i
rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17
ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej
koronawirusem SARS-CoV-2; b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy
oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu. 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia; 
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 
 

.......................................................................                              
/ data, czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego/


