
KARTA ZGŁOSZENIA 

dziecka na zajęcia  

w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury 

I. Zgłoszenie dziecka na zajęcia: 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka: ........................................................................................................... 

na zajęcia ……………………………………...…………………………………………………………. 

Data urodzenia dziecka: ............................................................................................................................. 

II. Dane przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna: 

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………………. 

PESEL:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………............................... 

Adres mailowy:…………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………..……….……................................................... 

III. Oświadczenia przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna: 

 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do: 

• Przestrzegania i stosowania postanowień regulaminu zajęć. 

• Przestrzegania i stosowania postanowień regulaminu korzystania z obiektów COVID-19.  

2. Oświadczam, że nie występują przeciwskazania zdrowotne ograniczające lub wykluczające udział 

mojego dziecka w zajęciach. 

 

1. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym. 

 

Sosnowiec, dnia. ……………………………..   ..……………………………………………... 
        /Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 
4. Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy moje 

dziecko…………………………………., nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie 

ani pod nadzorem epidemiologicznym. 

 

Sosnowiec, dnia……………………………….  ……………………………………………….. 
        /Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

 

□ wyrażam zgodę            □ nie wyrażam zgody  

na utrwalanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Miejski Klub im. Jana Kiepury wizerunku 

dziecka tylko i wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową, z wyłączeniem 

celów komercyjnych. 

Sosnowiec, dnia. ............................    .......................................................................... 

/Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

5. Oświadczam, iż świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Klub  

im. Jana Kiepury wskazanych w niniejszym zgłoszeniu danych osobowych, zgodnie z przekazanym mi 

oświadczeniem (klauzulą informacyjną), opracowanym na podstawie przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

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

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Sosnowiec, dnia. ……………………….                 …………………………………………………….. 

                                                                               /Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

                 



 

KLAUZULA INFORMACYNA 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 oraz art. 14 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) dnia 27 kwietnia 2016 

r. (dalej: RODO) 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury reprezentowany przez Dyrektora. Można uzyskać informacje 

o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Będzińska 65.  

2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury jest Agata Kozłowska. Z 

Inspektorem można się skontaktować pod nr. telefonu 515-041-778 oraz adresem e-mail: rodo@kiepura.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:-art.6 ust. 1 lit. a RODO w celu zwielokrotniania i rozpowszechniania 

przez Miejski Klub im. Jana Kiepury utrwalonych materiałów, fotografii, nagrań etc., a także na wykorzystywanie utrwalonego w taki 

sposób wizerunku w celach statutowych instytucji kultury, a w szczególności poprzez udostępnianie go na stronie internetowej, 

mediach społecznościowych oraz zamieszczanie w materiałach reklamowych, promocyjnych etc. Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 

związanych z prowadzoną działalnością statutową, z wyłączeniem celów komercyjnych. 

-art. 6 ust. 1 lit. e RODO jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. oraz statutu Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w celu przeprowadzenia naboru 

i prowadzenia zajęć. 

-art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa Ustawy o rachunkowości i Ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w celu prowadzenia ewidencji odpłatności. 

4. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli przyjąć dziecko na zajęcia prowadzone w Klubie. 

5. Tam gdzie została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, istnieje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania danych do momentu jej wycofania. 

6. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia dziecka na zajęcia kulturalno-oświatowe w Miejskim Klubie 

im. Jana Kiepury. 

7. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. 

Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Klubu. Dane w postaci wizerunku uczestników zajęć zostaną 

udostępnione na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz zamieszczane w materiałach informacyjnych, promocyjnych, 

reklamowych etc. Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury. Dane w celu zwalczania epidemii  COVID-19 mogą zostać przekazane 

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.  

8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury danych 

osobowych wynika z rozdziału  

9. Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. i wynosi 5 lat. Materiały archiwalne dokumentujące rozwój kultury i sztuki wynikające 

z działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury przechowywane są zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z 

przepisami RODO. Administrator realizuje je na wniosek. 

11. Gdy przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec 

ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13. Administrator uzyskał dane od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka                                                             

 

mailto:rodo@kiepura.pl

