
 
 

 

*Wybór zaznaczyć znakiem „X” 

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) 

 
 
.....................................................................................                   Gniewino, dnia ....................................... 
 nazwisko i imię rodzica/opiekuna 

 
.................................................................................... 
dokładny adres 
 

................................................................................... 
telefon 

  
................................................................................... 
adres e-mail       

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

ZAJĘCIA TANECZNE PRZY CKiB W GNIEWINIE 
 
Proszę o przyjęcie mojego syna / córki / podopiecznego*................................................................................................ 
                      Imię i Nazwisko dziecka 
 
na zajęcia taneczne (rodzaj zajęć)**…………………………………………………………………...................................................... 
 
 
na okres …………………………………………………………………......................................................     

  
........................................................ 

podpis rodzica/opiekuna 
* niepotrzebne skreślić 
**na podstawie liczby zajęć naliczana będzie opłata za zajęcia 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

 
• Nazwisko i imię .................................................................................................................................., 

• Data urodzenia...................................................................................................................................., 

• Szkoła.................................................................................................................................................., 

• Inne uwagi..........................................................................................................................................., 

 

........................................................ 
podpis rodzica/opiekuna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na zajęcia  taneczne 

organizowane przez CKiB w Gniewinie  w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia zajęć.  

Wyrażam zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku dziecka w tym na fotografowanie, filmowanie, 

rejestrowanie koncertów, występów i innych wydarzeń organizowanych przez CKiB w materiałach prasowych, 

reklamowych oraz stronach internetowych związanych z działalnością CKiB w Gniewinie. * 

Wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości, że oferty i wydarzenia organizowane przez CKiB w Gniewinie będą 

wysyłane tylko i wyłącznie drogą e-mailową do uczestników zajęć.*  

 

Zapoznała/em się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach tanecznych prowadzonych w CKiB w Gniewinie  

oraz akceptuję jego postanowienia. 

 

      ........................................................ 

         podpis rodzica/opiekuna 
 



 

 

Obowiązek informacyjny 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie z siedzibą w Gniewinie  84-250,                                    

ul. Sportowa 1, reprezentowane przez Dyrektora CKiB. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może 

wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem 

email: inspektorodo@ck.gniewino.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i prowadzenia zajęć tanecznych działających przy CKiB  w Gniewinie. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez CKiB stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustaw:  

- art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 - ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 ze zm.) 

 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu 

Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających       z przepisów prawa. W 

szczególności dane osobowe mogą być przekazywane: 

- organizatorom konkursów, zawodów, koncertów, występów  i współzawodnictwa; 

- podmiotom i organizacjom pozarządowym współpracującym z administratorem danych  

w  zakresie organizacji zajęć tanecznych organizowanych przez CKiB w Gniewinie; 

- organowi założycielskiemu. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że 

dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych. 

7. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub 

uzupełnienia. 

8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora. 

9. Osoba która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego ich przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie skutkuje uznaniem wcześniejszego przetwarzania 

danych za niezgodne z prawem.  

10. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez 

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

11. Osoba, której dane dotyczą może, żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. 

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych. Usunięcie 

danych nie jest możliwe w przypadku gdy obowiązujący przepis prawa, nakłada na administratora obowiązek prawny 

dalszego przetwarzania danych do celów ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych. 

13. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 

osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.  

14. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne by skorzystać  

z oferty zajęć tanecznych organizowanych przez CKiB w Gniewinie. 

15. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku dziecka jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w 

zajęciach, jednak brak wyrażenia zgody może z przyczyn organizacyjnych ograniczyć udział dziecka w konkursach, 

występach, koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez CKiB w Gniewinie. 

16. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe osób nieletnich uzyskane na podstawie dobrowolnej 

zgody opiekuna prawnego w celu realizacji jego celów statutowych. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072261675

