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Karta uczestnika zajęć w roku akademickim 2022/2023 
 

Wypełnienie „Karty uczestnika zajęć w roku akademickim 2022/2023” oznacza akceptację 

„Regulaminu zajęć ” dostępnego w siedzibie oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Pomiechówku. 

1. Dane uczestnika powyżej 18 r.ż. 

 

imię i nazwisko   

data urodzenia   

adres zamieszkania   

tel. kontaktowy 

adres e-mail 

 

 

2. Dane dotyczące zajęć 
 

nazwa zajęć prowadzący 
termin 

dzień godzina 

  
 

 
 

 

    

 

……………………………………………………………… 

                                                                                         data i podpis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Gminny Ośrodek Kultury  
w Pomiechówku, adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek (dalej również jako „ADO”), tj.: 

 

(należy zaznaczyć odpowiednie kwadraty) 

 
 
w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanych przez ADO wydarzeń - zajęć, 
warsztatów, prób i koncertów planowanych w roku akademickim 2022/2023 – w formie papierowej lub 
elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz 
papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych1– w celach sprawozdawczych, informacyjnych               
i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia 
profilu na portalu społecznościowym. 

Zostałam/zostałem poinformowany, że: 

1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne; 
2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO materiałów 

informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały moje dane osobowe; 
3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em.  
4. cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

……………………………………………………. 
data i czytelny podpis  

 

 
Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, adres: ul. Jana 
Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (iod@pomiechowek.pl). 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu/ach: 
- udziału w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury(dane identyfikacyjne uczestnika i jego opiekuna) - 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
- promocyjnych i informacyjnych (dane identyfikacyjne oraz wizerunek uczestnika zajęć) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.: 
- w zakresie uczestnictwa w zajęciach – przez okres trwania zajęć oraz 3 lata po ich zakończeniu (cel archiwalny); 
- w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną 
zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody; 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom zajęć oraz/lub ich opiekunom przysługują, po spełnieniu 
określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych; do żądania sprostowania 
(poprawiania) danych osobowych; do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo  
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  
w sprawach ochrony danych osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.  

 
 

 tak  nie imienia i nazwiska 

 tak  nie wizerunku 


