
    

 

    KARTA  ZAPISU      

 

Ja,……………………………………………...……………………………., legitymujący/a się dowodem  

                                     imię i nazwisko 

 

osobistym…………………………………….……………………wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

                                                   seria, numer 

 

 …………………………………………………………………..………..     w spotkaniu 29 marca 2019 r.  

                                   imię i nazwisko                                      wiek 

 

o godzinie 21:00- „Opowieści z różnych stron świata- młodzieżowe noce wielokulturowe w Zastowie”-                  

Teatr Piaskowej Animacji i zobowiązuję się  odebrać je osobiście po zakończeniu warsztatów na telefoniczne 

powiadomienie, nr. telefonu ……………………………… 

 

podpis i data............................................................. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.          

w sprawie ochrony danych osobowych ( z późniejszymi zmianami). Na podstawie przepisów krajowych – ustawa z 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich lub/i mojego 

dziecka- uczestnika zajęć danych osobowych  przez Dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury,  ul. Żegańska 1a,  04-713 

Warszawa, 

w celu: 

uczestnictwa w zajęciach  organizowanych przez WCK , o charakterze publicznym, wynikającym z art. 1 ustawy z dnia 

25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

w zakresie: 

- dane identyfikacyjne opiekuna prawnego (w przypadku osoby nieletniej): imię, nazwisko, nr dowodu osobistego 

rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu.  

 

podpis i data............................................................. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka- uczestnika zajęć                 

(w formie fotograficznej / filmowej) przez Wawerskie Centrum Kultury, (zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim           

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii / materiału filmowego 

przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka-uczestnika zajęć, dokumentujących formy zajęć oraz imprez 

organizowanych przez Wawerskie Centrum Kultury oraz, że rozpowszechnianie przez Wawerskie Centrum Kultury mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka-uczestnika zajęć w formie fotografii / materiału filmowego może być realizowane bez 

ograniczeń czasowych. 

 

 

     podpis i data ............................................................ 

 

Rodzic/Opiekun prawny uczestnika zajęć oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika pozwala na uczestnictwo                                     

w zajęciach/warsztatach  oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych od udziału dziecka- uczestnika zajęć                                      

w zajęciach/warsztatach.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Wawerskie Centrum Kultury nie ubezpiecza Uczestnika zajęć od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

podpis i data............................................................. 


