
Zał. nr 1 

 

……………………………………..  

                                                                                                (miejscowość i data)   

 

Zgoda na udział w imprezie kulturalnej- podsumowanie projektu „Wyginaj śmiało ciało” 

organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu  

 

UWAGA! 

Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek posiadania maseczki ochronnej 

i przestrzegania zaleceń reżimu sanitarnego! 
 

Ja niżej podpisany/a  

 

…………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

w imprezie kulturalnej – podsumowanie projektu „Wyginaj śmiało ciało”, organizowanej przez GOK w Nieliszu w 

dn. 27.06.2021, godz.17.30 na Hali Sportowej w Nieliszu. 

Informuję, że znany jest mi Regulamin w/w imprezy. 

Oświadczam, że jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na w/w imprezę kulturalną i 

jego powrót do domu. 

                                                                                                                                  

………………………………………………. 

(data  i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 
1. Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Nielisz 199, 22-413 Nielisz, tel. kontaktowy: 84 631 

27 24) 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w imprezie kulturalnej- podsumowanie projektu „Wyginaj 

śmiało ciało” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). 

Podanie danych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia 

udziału w w/w imprezie . 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych 

osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo 

państwa członkowskiego.  

Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres 25 lat  

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- sprzeciwu przetwarzania danych, 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. *Rozporządzenie 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). 

mailto:inspektor@cbi24.pl

