Miejscowość………..……..…....., dnia…………..

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgoda rodzica/opiekuna na wzięcie udziału dziecka/podopiecznego w wydarzeniu
pn. „Spacer ze św. Mikołajem – w poszukiwaniu magii świąt” w dniu 11 grudnia 2021 r.
Ja

niżej

podpisany……………………………………………………(imię

rodzica/opiekuna),

wyrażam

zgodę

na

………………………………………..(imię

wzięcie
i

udziału

nazwisko

mojego

i

nazwisko

dziecka/podopiecznego

dziecka/podopiecznego)

w

wieku

…………………(wiek dziecka/podopiecznego) w „Spacerze ze św. Mikołajem – w poszukiwaniu
magii świąt” zorganizowanym przez Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum
Kultury.
Oświadczam, iż moje dziecko weźmie udział w spacerze, w grupie* (niepotrzebne skreślić):


GRUPA I start spaceru: godz. 10.00



GRUPA II start spaceru godz. 12.00



GRUPA III start spaceru godz. 14.00

*Prosimy o wybór tylko 1 grupy spacerowej.
Przewidywany czas trwania 1 spaceru wynosi około 1 h 30 min.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka zawartych w Formularzu Uczestnika Spaceru, w celu uczestnictwa w spacerze zorganizowanym przez
Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum Kultury, dokumentowania i promocji
zorganizowanego wydarzenia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego/mojego
dziecka bez ograniczeń czasowych i terytorialnych podczas spaceru dla dzieci pn. „Spacer ze św. Mikołajem
– w poszukiwaniu magii świąt” w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, wykorzystanie tego wizerunku
oraz danych osobowych poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Urzędu Miejskiego,
Sandomierskiego Centrum Kultury, na portalu www.facebook.com, utrwalenie (zapisu) we wszystkich
możliwych formach (fotografia, audio, wideo), zwielokrotnianie na nośnikach dźwięku i obrazu,
wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………….
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych uczestnika spaceru dla dzieci pn. „Spacer ze św. Mikołajem
– w poszukiwaniu magii świąt” jest Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 20, 27-600
Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe uczestnika spaceru będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
spaceru.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika spaceru.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w spacerze.
6. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć dane osobowe uczestnika spaceru
innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia
przetwarzania.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi spaceru z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych
 prawo żądania ich sprostowania,
 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnikowi spaceru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Dane uczestnika spaceru nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

