
                                                                                                                                                                        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1781) na potrzeby związane z działalnością Centrum Kultury Gminy Biskupice w tym na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. Informuję, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Centrum Kultury Gminy Biskupice i akceptuję warunki w nim 

zawarte. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgoda dotyczy przetwarzania danych ich udostępniania oraz prezentacji wizerunku dziecka na potrzeby promocji 

Centrum Kultury Gminy Biskupice. Dane będą przechowywane w Centrum Kultury Gminy Biskupice. Udzielenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w 

zajęciach.  

 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 

ROK KULTURALNY 2022/2023 

DZIECI 

 

NAZWA ZAJĘĆ/WARSZTATÓW 
 

 

Dane uczestnika: 

 
 

Imię i nazwisko: 
 

 

Data urodzenia: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: 
 

 

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów: 
 

 

Adresy e-mail rodziców/opiekunów: 
 

 
Oświadczenia: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury Gminy Biskupice mieszczące się w budynku Urzędu Gminy 

Biskupice; Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, kontakt: 12 289 70 82. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi 

prawo wglądu do moich danych oraz prawo do ich poprawiania. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice. 

3. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach – nie ma przeciwskazań zdrowotnych. 

4. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w nagłym przypadku. 

5. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za przyjście 

i wyjście z zajęć oraz za wszelkie skutki łamania dyscypliny przez córkę/syna. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami organizacji zajęć oraz z cennikiem (zamieszczony na stronie 

www.ckbiskupice.pl) i akceptuję jego warunki. 

7. W przypadku zajęć odpłatnych zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat, zgodnie z podaną informacją 

organizatora. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10. maja 2018 roku o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.) na potrzeby związane z działalnością Centrum 

Kultury Gminy Biskupice. 

Oświadczenie dodatkowe (nieobowiązkowe) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4. lutego 1994 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 

1231 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, zarejestrowanego podczas 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice na potrzeby przeprowadzenia i 

udokumentowania działań. Wizerunek zamieszczany będzie na stronach internetowych, w serwisach społecznościowych oraz 

w materiałach prasowych. 

 

    Data oświadczenia:                                                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna: 

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

 

 

http://www.ckbiskupice.pl/


                                                                                                                                                                        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1781) na potrzeby związane z działalnością Centrum Kultury Gminy Biskupice w tym na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. Informuję, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Centrum Kultury Gminy Biskupice i akceptuję warunki w nim 

zawarte. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgoda dotyczy przetwarzania danych ich udostępniania oraz prezentacji wizerunku dziecka na potrzeby promocji 

Centrum Kultury Gminy Biskupice. Dane będą przechowywane w Centrum Kultury Gminy Biskupice. Udzielenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w 

zajęciach.  

 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 

ROK KULTURALNY 2022/2023 

DOROŚLI 

 

NAZWA ZAJĘĆ/WARSZTATÓW 
 

 

Dane uczestnika: 

 
 

Imię i nazwisko: 
 

 

Data urodzenia: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 
Oświadczenia: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury Gminy Biskupice mieszczące się w budynku Urzędu Gminy 

Biskupice; Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, kontakt: 12 289 70 82. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi 

prawo wglądu do moich danych oraz prawo do ich poprawiania. 

2. Wyrażam zgodę na udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice. 

3. Mój stan zdrowia  pozwala na uczestnictwo w zajęciach – nie ma przeciwskazań zdrowotnych. 

4. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłym przypadku. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami organizacji zajęć oraz z cennikiem (zamieszczony na stronie 

www.ckbiskupice.pl) i akceptuję jego warunki. 

6. W przypadku zajęć odpłatnych zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat, zgodnie z podaną informacją 

organizatora. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10. maja 2018 roku o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.) na potrzeby związane z działalnością Centrum 

Kultury Gminy Biskupice. 

 

Oświadczenie dodatkowe (nieobowiązkowe) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4. lutego 1994 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 

1231 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, zarejestrowanego podczas uczestnictwa 

w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice na potrzeby przeprowadzenia i udokumentowania 

działań. Wizerunek zamieszczany będzie na stronach internetowych, w serwisach społecznościowych oraz w materiałach 

prasowych. 

 

 

 

    Data oświadczenia:                                                                                                                              Podpis uczestnika: 

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

http://www.ckbiskupice.pl/

