
                              

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH

…………………………………………………………………
(nazwa sekcji )

DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

telefon

Adres zamieszkania

e-mail

Zgłaszam uczestnictwo w zajęciach warsztatów/sekcji zainteresowań Centrum Kultury RONDO 
i jednocześnie: 

 Oświadczam,  że  ponoszę  całkowitą  odpowiedzialność  za  stan  swojego  zdrowia  podczas
uczestnictwa  w  zajęciach  sekcji  Centrum  Kultury  RONDO.  Jednocześnie  oświadczam,  że
Centrum Kultury RONDO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu
podczas w/w zajęć.

 Wnoszę opłatę za zajęcia sekcyjne, która nie podlega zwrotowi.*
 Przyjmuję  do  wiadomości,  iż  Centrum  Kultury  RONDO  nie  ponosi  odpowiedzialności  za

wartościowe przedmioty (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i  inne) posiadane
podczas zajęć przez uczestników sekcji. 

 Przyjmuję do wiadomości, iż Centrum Kultury RONDO nie ponosi odpowiedzialności za powrót
uczestników z zajęć sekcji do domu.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 
RAMACH UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH / WARSZTATACH 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na potrzeby
udziału w zajęciach/warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury RONDO
Ponadto  wyrażam /  nie wyrażam** zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie,  używanie,  obróbkę,  powielanie  i
wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku, na potrzeby promocji  organizowanych zajęć oraz w celach
informacyjnych,  utrwalonego jakąkolwiek  techniką,  na wszelkich nośnikach  (w tym w postaci  fotografii,  filmu,
dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Dokumentacja wizualna może zostać udostępniona na profilu Facebook, Instagram prowadzonych
przez  Centrum Kultury RONDO   oraz na stronie internetowej Centrum Kultury RONDO. 

* dotyczy zajęć odpłatnych.

** niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA

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. U. UE. L. 119.1  z
04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury RONDO, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim  (62-065), przy
ul. Kolejowej 12. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:    grodzisk@rondo.pl      lub pisemnie
na  adres  siedziby  administratora.  Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się
skontaktować poprzez email: iod@grodzisk.wlkp.pl     
Dane  przetwarzane  są  dla  celu  związanego  z  wzięciem udziału  w zajęciach/warsztatach   oraz  wykonania  zdjęć  i
wykorzystania ich w celach promocyjnych, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą
być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej
wywieszonej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w O nas -> RODO

………………….………….….., dnia…………………. r.                                     …………………………...………………………………….
            (miejscowos�c�)                                                                                                                                       (podpis )
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