ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA PÓŁKOLONIE DLA DZIECI „Kreatywnie na Ołtaszynie”,
organizowane przez Centrum Aktywności Lokalnej ze „Sceną Teatru Na Bruku” na Ołtaszynie,
z siedzibą przy ulicy Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ................................................................................
DATA URODZENIA UCZESTNIKA: ..............................................................................
DANE KONTAKTOWE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko: …………………………………………………..……….………………………………………………
Adres: ………………………………………………………….……………………………………………………………….
Kod pocztowy: ……………………………………………………..……………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………..….………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach, organizowanych w ramach Półkolonii dla dzieci
„Kreatywnie na Ołtaszynie”, przez Centrum Aktywności Lokalnej ze „Sceną Teatru Na Bruku” na Ołtaszynie,
który stanowi integralną część niniejszej deklaracji i akceptuję jego warunki. TAK ❑ NIE ❑
2. Ponoszę pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia spowodowane przeze mnie/przez moje dziecko
podczas trwania zajęć. TAK ❑ NIE ❑
3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania w
grupie prowadzący ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć, bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty.
TAK ❑ NIE ❑

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

……………………………..…………………………..
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Półkolonii dla dzieci „Kreatywnie na
Ołtaszynie”, organizowanych przez Centrum Aktywności Lokalnej ze „Sceną Teatru Na Bruku” na
Ołtaszynie, z siedzibą przy ul. Pszczelarskiej 7
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku na Ołtaszynie,
z siedzibą przy ul. Pszczelarskiej 7, 52-233 Wrocław, KRS 0000024854, REGON 931941621, NIP 8951618465.
Może Pani/Pan się skontaktować z CAL ze Sceną Teatru Na Bruku na Ołtaszynie w następujący sposób:
- listownie pisząc na adres: ul. Pszczelarska 7, 52-233 Wrocław
- mailowo przez e-mail: teatrnabruku@gmail.com lub telefonicznie tel. +48 667 575 566
- bezpośrednio: ul. Pszczelarska 7, 52-233 Wrocław
2. Inspektor Ochrony Danych
Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku na Ołtaszynie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Bogdan Michalewski. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się
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kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz
korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Pszczelarska 7, 52-233 Wrocław
- przez e-mail: nabruku@gmail.com
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Celem przetwarzania zebranych Danych Osobowych jest realizacja zajęć w ramach organizowanych półkolonii
dla dzieci „Kreatywnie na Ołtaszynie”, przez Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku na
Ołtaszynie, obejmująca organizację, rekrutację i promocję wydarzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e
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.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) tj. przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w
związku z realizacją zajęć, organizowanych podczas półkolonii dla dzieci „Kreatywnie na Ołtaszynie”, przez
Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku na Ołtaszynie.
Podanie Danych Osobowych i ich jest przetwarzanie jest niezbędne do organizacji zajęć, w celu przedstawiania
oferty, umożliwienia kontaktu, informowania o sprawach organizacyjnych, zmianach planów zajęć przez
Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku na Ołtaszynie w ramach jego działalności statutowej.
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać dane osobowe Pani/Pana dziecka przez okres 5 lat od zakończenia zajęć.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka, żądania sprostowania danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na
potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dziecka,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
-prawo żądania sprostowania danych osobowych Pani/Pana dziecka, prawo żądania usunięcia danych
osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn.
zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, poprzez publikację zdjęć oraz materiałów wideo przez Centrum
Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku na Ołtaszynie na potrzeby realizacji Półkolonii dla dzieci
„Kreatywnie na Ołtaszynie”.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
mojego dziecka zgodnie z jej treścią, a także na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka

…………………………………………………………….
podpis
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