Góra, dnia ………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI I GRUP
DOMU KULTURY W GÓRZE

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………..
Data urodzenia ….…………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy ……………………………………………………………………………………

Nauka gry na instrumentach dętych
drewnianych
(nauka od 9 roku życia)
Nauka gry na instrumentach dętych
blaszanych
(nauka od 9 roku życia)
Nauka gry na gitarze
(nauka od 6 roku życia)
Nauka gry na gitarze basowej
(nauka od 9 roku życia)
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
(nauka od 6 roku życia)
Nauka gry na perkusji
(nauka od 6 roku życia)

Warsztaty plastyczne
(szkoła podstawowa)
Rodzinne warsztaty plastyczne
(rodzice z dziećmi)
Warsztaty rękodzieła
Grupa filmowo-fotograficzna
Grupa teatralna
(przedszkole, szkoła podstawowa)

Zajęcia wokalne
Zajęcia wokalne i choreografii scenicznej

Rytmika – grupa 3-5 lat

Brydż sportowy

Rytmika – grupa 6-8 lat

Bractwo rycerskie
(od 16 lat)

REGULAMIN
1.Zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane przez Dom Kultury w Górze.
Swoje nieobecności będę zgłaszał/a instruktorowi zajęć lub pracownikowi Domu Kultury w Górze.
2. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
3. Dom Kultury w Górze zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni prowadzonych zajęć. Informacja
o zmianach przekazywane będą na zajęciach, stronie internetowej, Facebooku.
4.Zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach jest równoczesne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Dom Kultury w Górze danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach oraz wizerunków
indywidualnych uczestników w mediach tj. stronie internetowej Domu Kultury w Górze i Facebooku Domu
Kultury w Górze. Jednocześnie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że wizerunek będzie
wykorzystywany wyłącznie w celu promocji placówki i nie będzie naruszał godności człowieka.
Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje każdemu prawo dostępu do treści tych danych, ich
poprawienia oraz żądania ich usunięcia, jak również wycofania powyższej zgody.
…………………………………………………………………….
czytelny podpis zgłaszającego / rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka*

ZGODA
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na wykorzystanie przez Dom Kultury w Górze numeru telefonu i adresu e-mail w celach
kontaktowych związanych ze złożonym wnioskiem.
………………………….…………….
Data, imię i nazwisko uczestnika zajęć lub
rodzica/opiekuna*
•

Niepotrzebne skreślić.

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO), informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13, 56-200
Góra.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 763000140, e-mail iodo@amt24.pl
3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu i adresu e-mail.
4.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym z mocy prawa oraz innym
podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego
Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do danych,
możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z
uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy.

