KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
ZGŁASZAM UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKSIR W WISZNI MAŁEJ PODCZAS FERII 2019

TYDZIEŃ/ DZIEŃ
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
DANE DZIECKA
1. IMIONA I NAZWISKO DZIECKA:
…......................................................................................................................................................................................
2. DATA URODZENIA:
…......................................................................................................................................................................................
3. WIEK DZIECKA:
…......................................................................................................................................................................................
4. IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW:
…......................................................................................................................................................................................
5. DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA:
…......................................................................................................................................................................................
6. TELEFON:
…......................................................................................................................................................................................
7. ADRES E-MAIL:
…......................................................................................................................................................................................
8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z ZAJĘĆ (proszę OKRESLIC POKREWIEŃSTWO)
1................................................................................
2................................................................................
9. INFORMACJE I UWAGI RODZICÓW DOTYCZĄCE DZIECKA (NP. ZDROWOTNE, ŻYWIENIOWE, INNE)
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informację o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej
opieki.
Ochrona Danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
zwane dalej OKSIR.
Pani/Pana 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 zajęciach oraz wycieczkach organizowanych podczas Ferii 2019.
Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez OKSIR, zgodnie z art.
81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy
fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez
OKSIR oraz, że rozpowszechnianie przez OKSIR mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

Data.....................podpis..........................

OKSiR Wisznia Mała, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Kontakt: tel. 71 312 70 76, 501 411 229, e-mail: oksir@wiszniamala.pl

