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Karta dla osób niepełnoletnich 

 

 

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE 

PIERNIKOWE CHOINKI 

 

Imię i nazwisko Uczestnika.....................................................................…………………… 

Adres zamieszkania............................................................................……………………….. 

Telefon kontaktowy ......................................................……………………………………... 

 

 

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 zarejestrowanego podczas 

WARSZTATÓW ŚWIĄTECZNYCH 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 (na Facebooku) Administratora  

-  w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Administratora 

innym  osobom 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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Ankieta 

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz naszych 

pracowników prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.  

 

1. Czy Uczestnik zajęć posiada paszport covidowy? TAK/NIE 

2. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty 

     nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?  TAK/NIE 

3. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, 

    kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE 

4. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u 

    kogoś z domowników ?  TAK/NIE    

 

                                                         ….........….......…………………..…………….. 

data i czytelny podpis Opiekuna Prawnego                                                     


