
OŚWIADCZENIE 

w sprawie wyrażenia zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego uczestniczącego  

w zajęcia w Kamieńskim Domu Kultury 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 
Imię i Nazwisko dziecka  ………………………………………………………………………… 

PESEL dziecka ……………………………Data urodzenia dziecka…………………………….. 

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna ………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania, ul …………………………………………………………...………………  

Kod pocztowy …………………….. Miejscowość………………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego:  tel.………………………….........……....................................... 

                                                    e-mail…………………………………....................................... 
 

Oświadczam, iż jako rodzic / opiekun prawny, wyrażam zgodę : 

 
1. Na udział mojego nieletniego dziecka w zajęciach w siedzibie Kadeku oraz konkursach, przeglądach i 

koncertach organizowanych w siedzibie i poza siedzibą Kadeku. 

2. Jestem zobowiązany do przyprowadzania i odbierania dziecka na i z zajęć oraz wcześniejszego 

poinformowania instruktora  prowadzącego o nieobecności  dziecka na zajęciach (instruktor odpowiada za 

bezpieczeństwo dziecka tylko w godzinach zajęć ujętych w grafiku). 

3. Na bezpłatne zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, 

jako rodzica (opiekuna prawnego) w celach marketingowych i realizacji celów statutowych Kadeku. 

4. Na bezpłatne utrwalanie (dowolną techniką), przechowywanie i rozpowszechnianie przez Kadek wizerunku 

mojego dziecka : 

a) w prasie i telewizji lokalnej i ogólnopolskiej, które obejmą patronat medialny Kadeku stronach    

internetowych, 

b) na stronach internetowych Kadeku, 

c) w materiałach promocyjnych i reklamowych Kadeku, 

d) w materiałach promocyjnych i reklamowych podmiotów gospodarczych współpracujących lub 

sponsorujących działalność Kadeku. 

5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową ( udostępniam w tym celu 

identyfikujący mnie adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz.1204) o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

 

Kamień Pomorski, dn. ….................................                                   …... …...............................................   

 

                                                                                                             Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
Klauzula informacyjna: 

Na podstawie 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), informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim z siedzibą pod adresem : 
ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski reprezentowany przez dyrektora placówki. 

• Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Dariusz Łydziński – dariusz@4itsecurity.pl, tel. 607 603 890. 

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (DZ.U z dnia 24.05.2018 poz.1000), w oparciu o niezbędność przetwarzania do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

• Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte 
dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. 

mailto:dariusz@4itsecurity.pl


• Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, jaki został z Państwem ustalony lub wymaga tego 
prowadzenie działalności przez KDK i realizacja naszych zadań określonych przez przepisy prawa i statut placówki. 

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

▪ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

▪ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

▪ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

▪ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

▪ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@kamienskidomkultury.pl za 
pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski. 

• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie uznania, że przetwarzania 
państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 


