Osiedlowy Dom Kultury Zasole
KARTA UCZESTNIKA
(pełnoletni uczestnicy)
Imię i nazwisko ...………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ...…………………………………………………………………………………………….....
..................................................................................................................................
Nazwisko i imię, telefon kontaktowy, e-mail ...................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Numer karty ……………………....… data wydania ..........…..……………………………………………
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie na potrzeby
wydania karty uczestnika.
Wyrażam / Nie wyrażam* zgody na udzielenie mi w razie konieczności pomocy
medycznej.
* niewłaściwe skreślić

2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.):
Wyrażam / Nie wyrażam* zgody na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w
formie nagrań filmowych i fotografii analogowej i cyfrowej podczas uczestnictwa w
zajęciach oraz rozpowszechnienie go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych wyłącznie
na stronie www.odkzasole.pl i www.ock.org.pl oraz w materiałach informacyjnych i stronie
FB - ODK Zasole i OCK w celu promowania uczestników, zespołów i organizowanych zajęć
oraz budowania pozytywnego wizerunku i działalności OCK w Oświęcimiu.
* niewłaściwe skreślić

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

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
administratorem Państwa danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury
reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
Kontakt do administratora tel. +48 (33) 842 25 75 lub email: ock@ock.org.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to: iod@ock.org.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestnictwa w zajęciach zgodnie z wyrażoną
zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1a oraz promocji i realizacji zadań statutowych OCK w
Oświęcimiu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich
uzyskania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z realizacją zadań związanych z
organizacją zajęć i po ich zakończeniu zgodnie z obowiązkami prawnymi nałożonymi na
administratora, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej wycofania.
Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Każdej osobie, której dane przetwarzane są podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo
wycofania tej zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail
Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora
lub jej złożenie osobiście w siedzibie Administratora.
Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową udziału w zajęciach lub odmową realizacji działań w ODK Zasole | OCK
w Oświęcimiu.
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulaminy Osiedlowego Domu Kultury
Zasole. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z pełną klauzulą informacyjną w sprawie
przetwarzania danych osobowych dostępną na stronie www.ock.org.pl

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

