
ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY  

organizowane przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce 

DANE UCZESTNIKA 

Rodzaj warsztatów  

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce z siedzibą w Jabłonce, ul. 3-go Maja 3, 34-480 

Jabłonka.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: inspektor@ockorawa.pl, za pomocą telefonu: 18 26 524 04. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w warsztatach. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w warsztatach.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji warsztatów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia przetwarzania 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi  

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności 

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.  

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Niniejszym oświadczam, że wg mojej najlepszej wiedzy, moje dziecko nie jest zakażone COVID-19, nie ma objawów 

typowych dla chorób wywołanych tych wirusem w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą zarażoną COVID-

19. Jednocześnie w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w zajęciach wystąpią u mojego dziecka objawy 

zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne  

i epidemiologiczne, a także telefonicznie Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce (nr tel. 26 524 04 wew. 23). 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach organizowanych przez Orawskie Centrum 

Kultury w Jabłonce. 

Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu i na zasadach określonych w powyższej Zgodzie. 

 

____________________________ 

data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego 


