
  Karta uczestnika zajęć / warsztatów w Domu Kultury Stare Babice  

Nazwa zajęć 

(zgodna z oficjalnym 

nazewnictwem zajęć w Domu 

Kultury Stare Babice)  

      

      

      

Uczestnik Imię       Nazwisko       Rok ur.       

Rodzic / opiekun prawny 

(dot. małoletnich) 
Imię       Nazwisko       

Adres rodzica / opiekuna 
prawnego 
(dot. małoletnich) 

Kod pocztowy 
      

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu: 
      

Dane kontaktowe 
(uczestnik małoletni podaje dane 
rodzica/opiekuna prawnego) 

e-mail:       

Telefon (-y):       
 

Uwagi dla prowadzącego 
zajęcia 

      

Nr i nazwa karty 
upoważniającej do zniżki 

      

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem zajęć i warsztatów organizowanych w Domu Kultur Stare Babice i 
zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz do regularnego wnoszenia opłat z tytułu przynależności do wybranej sekcji. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie uczestnika zajęć/warsztatów. Podanie powyższych 
danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w zajęciach/warsztatach. 
 

Data i podpis:  

Informacja o przetwarzaniu danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury Stare Babice z siedzibą w Zielonkach-Parceli (05-082), przy 
ulicy Południowej 2a, (dalej jako ,,DK”, ,,Administrator’’). Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w powyższych 
zajęciach/warsztatach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) w  celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych.) oraz 
art. 6 ust. 1 lit f tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
znajdują się w Regulaminie zajęć i warsztatów organizowanych w Domu Kultury Stare Babice. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie 
fotograficznej i filmowej) przez DK, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. (Dz.U. 2018 r.  poz. 1191 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego 
przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez 
organizowanych przez DK oraz, że rozpowszechnianie przez DK mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie 
fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 

    Tak/      Nie/* 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie treści marketingowych tj. informacji dotyczących oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez DK np. newsletter na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 172 Prawa 
telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U.  2017 r. poz. 1907 z późn. zm.). 
                                                                                                                                                                                                                    Tak/      Nie/* 
 
Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika pozwala na uczestnictwo w zajęciach/warsztatach 
oraz brak jest przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach/warsztatach. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, 
że Dom Kultury Stare Babice, nie ubezpiecza Uczestnika zajęć/warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie 
udziela dalszych zabezpieczeń Uczestnika poza opisanymi w Regulaminie zajęć i warsztatów organizowanych w Domu Kultury 
Stare Babice.   
 

Data i podpis:  

/* - właściwe zaznaczyć „X” 

 


