Szklarska Poręba ...................... 2021r.

Formularz Zgłoszeniowy - Warsztaty letnie Letnisko 2021
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna

...................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, data urodzenia,)

w zajęciach „Warsztaty letnie – Letnisko 2021” w terminie .....................................................................
2. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe /choruje / ma alergię/ przyjmuje na stałe leki (jakie?)

...................................................................................................................................................................
3. Dziecko będzie odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego (proszę podać imię i nazwisko)
................................................................................................................... / będzie wracało samo do domu
po zajęciach .
4. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem "Letniska 2021 - warsztatów letnich"
organizowanych przez MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.
……………………………………................
(data i podpis rodzica / opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA - UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
z siedzibą przy ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba. Z administratorem mogą się Państwo
skontaktować za pomocą adresu e-mail: sekretariat@mok.szklarskaporeba.pl bądź pod wskazanym adresem
siedziby. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Marlena-Stach-Lewandowska. Można się z
Nim kontaktować przez adres e-mail: iodo@mok.szklarskaporeba.pl
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z realizacją zajęć organizowanych przez MOKSiAL
w Szklarskiej Porębie w roku szkolnym 2019/2020 oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak
możliwości wzięcia udziału w organizowanych zajęciach. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie
upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania
dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres
trwania projektu, następie przez okres wynikający z zasad określonych w przepisach prawa. W uzasadnionych
przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

….………….………….……….…………………………………………….
data i czytelny podpis wypełniającego formularz

