
…….……………………… 
(miejscowość, data) 

 

…………………………………... 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 

 

………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………… 

w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wojsławice , który odbędzie się 

w dniu 18 stycznia 2020 r. w Domu Kultury w Wojsławicach.  
2. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do i z miejsca rozgrywania 

turnieju.  
3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

 

4. Inne istotne informacje, które rodzic/opiekun chce przekazać organizatorowi: 

 

.……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem turnieju, który dostępny jest na 

stronie internetowej: gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl lub w sekretariacie Domu Kultury  

w Wojsławicach i akceptuję jego zapisy. 

Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach związanych  

z realizacją i promocją zajęć: dokumentacja filmowa, fotograficzna i materiały promocyjne, które będą 

udostępniane w niezbędnym zakresie. 

 Zostałem poinformowany, że podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

 

………………………………………………….                            .………………………………………………………………….. 

Data i miejscowość                  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

* Zgoda obejmuje prawo do wykorzystania wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie,  

w tym techniką drukarską (w szczególności w formie książkowej w oprawie miękkiej i twardej, jak również periodyku), 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieciach teleinformatycznych m.in. -Internet. 

 

 

 



 

Obowiązek informacyjny 
 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. 
Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do 
przetwarzanych danych osobowych pracowników, uczestników imprez i klientów Gminnego Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki  
w Wojsławicach: 

Administratorem Danych Osobowych  
jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach  

reprezentowane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach  
z siedzibą w Wojsławicach ul. Rynek 20A, 22-120 Wojsławice,  

 

1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych 
Osobowych pod numerem telefonu: 82 566 91 53, e-mail: wojslaw-gci@o2.pl lub w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wojsławicach. 

2. Ponadto w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną 
Adamczyk pod adresem email: anna.adamczyk@cbi24.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków prawnych ciążących na administratorze i uprawnień 
określonych w Statucie oraz Regulaminie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa miedzy innymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Ponadto Gminne Centrum Kultury, Sportu  
i Turystyki w Wojsławicach przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny - wizerunek, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie imprez organizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. 

4. Dane osobowe klientów, uczestników imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  
w Wojsławicach przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, lub na podstawie zawartej umowy 
(art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest 
usprawiedliwiony cel administratora - zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom fizycznym przebywającym na 
terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach  oraz ochrona mienia (art 6 ust 1 litera f) 
Rozporządzenia RODO). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Podanie danych osobowych przez klientów Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach w zakresie 
wskazanym w Statucie oraz w Regulaminie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz  
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie 
udzielonej zgody. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

8. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach nie przetwarza danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania. 

9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 

e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO; 

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 

g. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO. 
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