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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
w akcji „Zimowe warsztaty w Domu Kultury Stare Babice” 

13-17 lutego 2023 r. 
 

1. Informacje o uczestniku: 

Imię i nazwisko  
 

Wiek  
 

Imiona i nazwiska rodzico w  
lub opiekuno w prawnych 

 
 
 

Adres zamieszkania  
(ulica, nr domu/mieszkania, 
miejscowos c ) 

 
 

Numery telefono w rodzico w lub 
opiekuno w prawnych oraz 
adresy mailowe  

 
 
 
 

Numer babickiej karty KDR   
Uwagi dot. uczestnika waz ne dla 
instruktoro w (okulary, aparat 
ortodontyczny itp.) 

 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Akcji (w tym z zasadami 

przetwarzania danych osobowych określonych w pkt. 16 Regulaminu) oraz akceptuję 

jego warunki i zgadzam się na ich stosowanie.  

 

______________________ 

czytelny podpis  

 

3. Oświadczam, że moje dziecko nie choruje na żadne przewlekłe choroby i nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Akcji  

 
______________________ 
czytelny podpis  

 
4. Oświadczam, że moje dziecko nie posiada alergii/jest alergikiem *. W przypadku 

posiadania alergii przez dziecko, prosimy o wymienienie alergenów. 

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

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

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

 
______________________ 
czytelny podpis  
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5. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika  Akcji, w szczególności 

o potrzebach wynikających z niepełnosprawności (np. autyzm, zespół Aspergera): 

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

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

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

____________________ 
czytelny podpis  

 
6. Niniejszym udzielam/ nie udzielam * zgody na: 

1) nieodpłatne wykorzystywanie (utrwalanie i powielanie) oraz rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka uwidocznionego na fotografiach i nagraniach audio-wideo, 

kto re mogą zostac  wykonane w czasie trwania Akcji. 

2) przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka poprzez powielanie jego 

wizerunku w celach publikacji w materiałach informacyjnych lub promocyjnych DK  

i Gminy Stare Babice w kanałach komunikacji zewnętrznej. 

______________________ 
czytelny podpis  
 

7. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze  

na zajęcia w DK i podczas powrotu do domu. W związku z tym: 

a) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na samodzielny powrót dziecka do domu. 
b) Upoważniam do odbioru mojego dziecka po zajęciach: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Imię, nazwisko, telefon kontaktowy) 

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

(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy) 

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

(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy) 
 

8. Oświadczenie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie 

danych wrażliwych dziecka w związku z udziałem dziecka w Akcji. 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Akcji oraz Klauzulą obowiązku informacyjnego 
niniejszym wyraz am zgodę na przetwarzanie przez DK danych osobowych dziecka, 
kto rego jestem rodzicem/opiekunem prawnym stanowiących informacje szczego lnej 
kategorii w rozumieniu przepiso w art. 9 ust. 1 RODO (dane wraz liwe) w związku z 
uczestnictwem dziecka w Akcji. 

 
Wiem, z e podanie odnos nych danych wraz liwych wskazanych w Deklaracji 
uczestnictwa jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
wskazanych w Regulaminie Akcji celo w, a ich niepodanie uniemoz liwi wzięcie udziału 
w Akcji.  

                                                                                                            ______________________ 
                                                                                                            czytelny podpis  
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9. Klauzula obowiązku informacyjnego do Oświadczenia – zgody na przetwarzanie 

danych wrażliwych. 

Informacje o przetwarzaniu danych podawane na podstawie art. 13 RODO: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, 

którego Pani/Pan jest rodzicem/opiekun prawny jest Dyrektor DK. 
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub 
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@domkultury-
starebabice.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Akcji, 
zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Akcji na zasadach określonych 
w Regulaminie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych wrażliwych dotyczących dziecka, którego Pani/Pan jest 
rodzicem/opiekunem prawnym. 

4) Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie 
danych osobowych, które miało miejsce przed jej wyrażeniem.  

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania 
wskazanego celu w pkt. 3 powyżej. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione 
są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.  

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji oraz przez 3 lata 
po jej zakończeniu w związku z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń, 
które mogą powstać w związku z Akcją. 

8) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także ich 
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 
przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest 
niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie 
występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez 
Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

10) Dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

11) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu 
podejmowaniu. 

 
 
 
 
                _______________________     _______________________ 
                 miejscowos c , data                      czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skres lic  


