Karta zgłoszenia na zajęcia - sezon artystyczny 2021/2022
Nazwa zajęć
Miejsce zajęć
Imię i nazwisko uczestnika
Rok urodzenia
Adres zamieszkania
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna*
Numer telefonu kontaktowego
uczestnika/rodzica/ opiekuna
Kontaktowy adres email uczestnika/rodzica/
opiekuna
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego
TAK
dziecka po zakończeniu zajęć.*
W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego
TAK
dziecka wyrażam zgodę na udzielenie mojemu
dziecku pomocy medycznej i wezwanie karetki
pogotowia.*
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnika
Data i podpis uczestnika/ rodzica/ prawnego opiekuna

NIE
NIE

Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku
mojego dziecka w celach marketingowych przez ATElier Kultury z siedzibą w Jaworznie (zwanym dalej: ATElier).
2. Powyższa zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz upoważnia ATElier do wielokrotnej publikacji
oraz wykorzystania zdjęć oraz nagrań audiowizualnych, na których utrwalony jest mój wizerunek / wizerunek
mojego dziecka na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji,
a w szczególności do:
a. rozpowszechnienia w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami
lub wszelkimi innymi treściami (w tym zawierającymi moje dane osobowe/dane mojego dziecka), wizerunku
mojego/mojego dziecka utrwalonego na fotografiach i nagraniach audiowizualnych wydanych w postaci
cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym rozpowszechnianie mojego wizerunku/mojego dziecka w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
b. wprowadzenia, utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań audiowizualnych zawierających mój/mojego
dziecka wizerunek lub ich fragmentów cyfrową techniką zapisu komputerowego, na płycie CD/DVD oraz
przenośnych nośnikach pamięci lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich
części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach oraz w sieci internetowej,
c. wykorzystania (w tym rozpowszechnienia) mojego/mojego dziecka wizerunku utrwalonego na fotografiach
i nagraniach audiowizualnych lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie,
wystawienie i odtworzenie.

Zostałem/am poinformowany/a, że wizerunek mój/mojego dziecka utrwalony za pomocą fotografii oraz
nagrań audiowizualnych będzie w szczególności rozpowszechniany za pomocą:
a. stron internetowych ATElier Kultury, tj. zwłaszcza: www.atelierkultury.pl, www.archetti.pl, www.emband.pl,
www.centrumkultury.jaworzno.pl oraz www.kliknijwkulture.pl,
b. profili ATElier w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych takich jak facebook i youtube,
c. materiałów reklamowych wydarzeń organizowanych przez ATElier.
3. Wyrażam zgodę na przekazanie utrwalonego wizerunku mojego/mojego dziecka podmiotom trzecim zajmującym
się przygotowaniem materiałów reklamowych na rzecz ATElier.
4. Oświadczam, iż ATElier spełniło wobec mnie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO.

………………………………………………………………….
Data i podpis uczestnika/ rodzica/ prawnego opiekuna

* wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATElier Kultury w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie ul. A. Mickiewicza 2.
2) Inspektorem ochrony danych w ATElier Kultury w Jaworznie jest Anna Ptasznik, ido@atelierkultury.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu administracyjnym zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b,f rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim.
5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż wyrazi Pani/Pan chęć ich usunięcia.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

