
KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNIKA AKCJI ,,LATO W MIEŚCIE” – ZAJĘCIA 

ŚWIETLICOWE 

1. Imię i nazwisko dziecka: 

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

2. Data urodzenia, wiek i klasa: 

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

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

3. Imiona rodziców (lub opiekunów): 

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

4. Adres zamieszkania (lub przebywania dziecka w czasie akcji): 

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

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

5. Telefon: 

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

6. Deklarowany okres pobytu dziecka w czasie trwania akcji:  dzień.................. w godzinach 

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

7. Dziecko będzie wracało samodzielnie / będzie odbierane przez* 

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

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

  *(właściwe podkreślić) 

8. Informacja o przewlekłych chorobach, uczuleniach,  itp: 

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

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

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

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

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

9. Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka w Wolskim Centrum Kultury  w czasie akcji „LATO  W 

MIEŚCIE 2018”.  Jestem świadomy(a), że jeżeli moje dziecko w wyniku nie przestrzegania 

dyscypliny i regulaminu akcji otrzyma trzy pisemne upomnienia, zostanie skreślone z listy 

uczestników. 



10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Akcji „Lato w Mieście”, akceptuję go i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

zapisów. 

11. Oświadczam, że wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia, zgadzam się na udział/udział mojego dziecka w zajęciach. 

 

........................................... ....................................................... 
 (data) (podpis rodzica lub opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć i filmów dokumentujących i promujących Akcję 

„Lato w Mieście”, w szczególności na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych WCK. 
  

 

 

 

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

                                                                                                                                                                           (podpis rodzica lub opiekuna) 

 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Wolskie Centrum Kultury informuje, iż: 

 

1) administratorem podanych danych osobowych jest Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Obozowa 85 (01-425 Warszawa); 

2) Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana podopiecznego) przetwarzane będą w związku z udziałem w zajęciach  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.); 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych Pani/Pana podopiecznego) będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające; 

4) podane dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od dnia zakończeniu udziału w zajęciach;  

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej; 

8) podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udział w zajęciach.  

 


