
Zgłaszający:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
    Pełna nazwa placówki oświatowej, adres, nr telefonu 
 
 
Uczestnik:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    Oznaczenie grupy wraz z danymi opiekuna: imię i nazwisko 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach ekologicznych „ECO OD DZIECKA” 
 

1. Deklaruję uczestnictwo uczestnika pozostającego pod moją opieką w Warsztatach 
ekologicznych „ECO OD DZIECKA”. 

2. Akceptuję warunki przedstawione w Regulaminie  przez Kujawskie Centrum Kultury (dalej 
KCK) i zgadzam się na ich stosowanie. 

 
 

Data i czytelny podpis: ………………………………………………………………. 
 
Wyrażam zgodę na utrwalanie (filmowanie/fotografowanie) wizerunku Uczestnika w trakcie 
zajęć, a także efektów jego działań (dzieł i utworów nie stanowiących dzieł) powstałych w 
ramach zajęć oraz publikację wizerunku i dzieł (w formie druku, publikacji elektronicznych, 
emisji audiowizualnej, zamieszczenia w mediach społecznościowych i na stronie internetowej) 
i nieodpłatne wykorzystywanie w celach statutowych i marketingowych KCK, Urzędu Miasta 
Inowrocławia oraz placówki kierującej na Warsztaty. 
 
 

Data i czytelny podpis: ………………………………………………………………. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika 
dla celów statutowych, archiwalnych i statystycznych KCK, zgodnie z zasadami określonymi w 
klauzuli informacyjnej zamieszczonej dla odwrocie deklaracji.  
 
 

Data i czytelny podpis: ………………………………………………………………. 
 

Oświadczam, że stan zdrowia Uczestnika pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz nie ma 
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, że KCK nie ubezpiecza Uczestnika zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
ani nie udziela dalszych zabezpieczeń Uczestnika poza opisanymi w Regulaminie.  
 
 
 

Data i czytelny podpis: ………………………………………………………………. 
  



Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 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 (zwanego dalej RODO), Kujawskie Centrum Kultury 
przedstawia informację o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskanych pobieranych w 
związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w zajęciach Twórcze lato z kulturą, organizowanych 
przez Kujawskie Centrum Kultury (dalej zwanych Warsztatami). 
1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego oraz Uczestnika jest Kujawskie 

Centrum Kultury z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), przy ul. J. Kilińskiego 16; 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli 

przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie jest wyrażana w formie 
pisemnej – zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji a także organizacji 
Warsztatów i ich prawidłowego przebiegu. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: 
nazwa placówki oświatowej, adres, nr telefonu Zgłaszającego, oznaczenie grupy wraz z 
danymi opiekuna: imię i nazwisko Uczestnika. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w procesie 
rekrutacji oraz uczestnictwa w Warsztatach.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili 
zakończenia cyklu Warsztatów, a następnie zostaną zniszczone chyba, ze ich zachowanie 
będzie konieczne dla dochodzenia roszczeń przez KCK. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w ramach działań, kiedy 
zezwalają na to przepisy prawa lub gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Przekazywanie 
danych zawsze musi wynikać z działań podejmowanych w związku z uczestnictwem w 
Warsztatach. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane na stronach internetowych KCK, profili 
KCK w portalu Facebook, prasie lub mediach elektronicznych, w związku z uczestnictwem 
w Warsztatach. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania automatycznych decyzji 
opartych na profilowaniu. 

10. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: 
………………………………….. (dane kontaktowe Administratora); 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

 
Potwierdzam zapoznanie się i akceptuję powyższe zasady: 
 

Data……………… Podpis …………………………… 


