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KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH 
W ŚREMSKIM OŚRODKU KULTURY

W MIESIĄCU CZERWCU

……………………………………………………………….
(nazwa zajęć)

..................................................................................…………..
(termin, godzina)

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna prawnego…………………………………………………………….

Telefon opiekuna prawnego............................................................................................………..

...........................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)
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Zapoznałem(-am)  się  z  klauzulą  informacyjną  RODO  (do  wglądu  na  stronie  www.sok-
srem.pl/ zakładka RODO).

 .….......…………………..……………..………….. 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

Oświadczenie  w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 ❑   Wyrażam zgodę                                         ❑   Nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest Śremski Ośrodek Kultury z 
siedzibą przy ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, tel. 889 647 418, adres e-mail: biuro@sok-srem.pl, w 
zakresie  wizerunku  mojego  dziecka  ….........................................................................
…...........................(podać imię i  nazwisko dziecka) zarejestrowanego  podczas zajęć oraz wydarzeń 
organizowanych przez Śremski Ośrodek Kultury, w formie fotografii i materiałów filmowych poprzez 
m.in. publikację wizerunku w mediach, w szczególności: 

  - na stronie internetowej oraz profilach internetowych (Facebook) Administratora 

- w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

dla celów informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności  budowania pozytywnego 
wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach; 
zgodnie z  przepisami: 
− 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. Urz. UE L 119, s.1) zwanego dalej odpowiednio „RODO”;   
− ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  
Oświadczam, iż : 
− mam świadomość, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne; 
− mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie; 
−zapoznałam/-em  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej.  Przedmiotowe  informacje  są  dla  mnie 

zrozumiałe. 

 
.….......…………………..……………..………….. 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 
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 Oświadczenie w zakresie wykorzystania prac wykonanych przez dziecko
   ❑ Wyrażam zgodę                                        ❑ Nie wyrażam zgody 

na wykorzystanie przez Śremski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, 
tel.  889  647  418, adres  e-mail:  biuro@sok-srem.pl,  prac  wykonanych  przez  moje  dziecko 
…………………………………………………………………………...(podać  imię  i  nazwisko 
dziecka)
w celach  informacyjnych  i  promocyjnych  poprzez  ich  umieszczanie  i  publikowanie  w mediach,  
w szczególności :

-  na stronie internetowej oraz profilach internetowych  (Facebook) 
            -  w materiałach informacyjnych i promocyjnych

……..…………………..…...…………..…………..
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)
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(dotyczy osób dorosłych  - zajęcia Akademia Mamy, Taty i Malucha)

Oświadczenie  w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 ❑   Wyrażam zgodę                                         ❑   Nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest Śremski Ośrodek Kultury z 
siedzibą przy ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, tel. 889 647 418, adres e-mail: biuro@sok-srem.pl, w 
zakresie  mojego  wizerunku................................................................  zarejestrowanego  podczas  zajęć 
oraz wydarzeń organizowanych przez Śremski  Ośrodek Kultury,  w formie  fotografii  i  materiałów 
filmowych poprzez m.in. publikację wizerunku w mediach, w szczególności : 

-  na stronie internetowej oraz profilach internetowych (Facebook) Administratora 

              - w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

dla celów informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności  budowania pozytywnego 
wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach; 
zgodnie z  przepisami: 
− 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. Urz. UE L 119, s.1) zwanego dalej odpowiednio „RODO”;   
− ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  
Oświadczam, iż: 
− mam świadomość, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne; 
− mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie; 
− zapoznałam/-em  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej.  Przedmiotowe  informacje  są  dla  mnie 

zrozumiałe. 

 
.….......…………………..……………..………….. 

(data i czytelny podpis uczestnika)
 

Oświadczenie w zakresie sytuacji zdrowotnej osoby dorosłej 

Oświadczam, iż jestem osobą zdrową i nie posiadam objawów chorobowych. Żaden członek 
najbliższej  rodziny nie przechodzi  obecnie choroby,  ani   kwarantanny,  nie jest  też  objęty 
nadzorem epidemiologicznym.

………………………………………………………...
(data i czytelny podpis uczestnika zajęć)

4



 63-100 Śrem,  ul. A. Mickiewicza 77,  tel. 889 647 418,  www..sok-srem.pl,  e-mail: bok@sok-srem.pl

Oświadczam,  że  zapoznałem/-am  się  z  regulaminem  organizacji  zajęć  plenerowych  w 
Śremskim Ośrodku Kultury w czasie trwania epidemii covid-19 (do wglądu na  www.sok-
srem.pl)

………………………………………………………...
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)

 

Oświadczenie  w zakresie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała  mojego 
dziecka…………………………………………………………………………………………. 
przez osobę wyznaczoną przez dyrektora placówki.

………………………………………………………...
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)

Oświadczenie  w zakresie  sytuacji zdrowotnej  dziecka

Oświadczam,  iż  moje  dziecko  jest  zdrowe  i  nie  posiada  objawów  chorobowych.  Żaden 
członek najbliższej rodziny nie przechodzi obecnie choroby, ani  kwarantanny, nie jest też 
objęty nadzorem epidemiologicznym.

………………………………………………………...
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)
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