
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WAKACJE 2021 CENTRUM KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

RODZAJ ZAJĘĆ (właściwe zaznaczyć):

□ KLOCKOLANDIA MYŚLENICE                  □ WARSZTATY CZEKOLADOWE            

□ ZAJĘCIA ANIMACYJNE  (30.06)                  □ ZAJĘCIA ANIMACYJNE (15.07)

□  WIOSKI ŚWIATA  KRAKÓW                        □ WARSZTATY PLASTYCZNO-CERAMICZNE

□  WARSZTATY PLASTYCZNE (07.07)            □ ZAJĘCIA ANIMACYJNE (19.07)                     

□  WARSZTATY TANECZNE (12.07)                 □ WARSZTATY PIZZOWE  - MAGICZNA OSADA

□ OBSERWATORIUM                                         □ KARAOKE

□ GO KIDS                                                           □ CINEMA CITY 

□ ZAJĘCIA ANIMACYJNE (02.08)                     □ WARSZTATY TANECZNE (03.08)

□ WARSZTATY PLASTYCZNE (04.08)             □ WARSZTATY TANECZNE (05.08)

□ WARSZTATY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO (10.08)

□ WARSZTATY ROBIENIA ŚWIECZEK           □ WARSZTATY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO (12.08)

□ WARSZTATY TANECZNE (16.08)                  □ WARSZTATY ROBIENIA MYDEŁEK

□ GRY WYOBRAŹNI/ FABULARNE (RPG)      □ PARK W DECHĘ BIELSKO-BIAŁA 

Dane uczestnika                                                                                          Proszę wypełnić czytelnie
Imię i nazwisko dziecka

Wiek dziecka

Adres i numer pesel dziecka

Imię i nazwisko opiekuna

Telefon do opiekuna

Oświadczenie
Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie 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)  wyrażam zgodę  na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i
Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem mojego dziecka
w warsztatach i wycieczkach organizowanych w ferie zimowe przez  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w
Kalwarii Zebrzydowskiej,

• Wyrażam zgodę na  umieszczanie  i  publikowanie  prac wykonanych przez moje dziecko/dzieci  na  stronie
internetowej CKSiT oraz w mediach (Internet, prasa, telewizja).

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie fotografii zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej
CKSiT i w mediach społecznościowych CKSiT.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w
celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania CKSiT.

Oświadczam także że:



1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach i wycieczkach organizowanych podczas
ferii zimowych.

2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach.
3. Zapoznałem się z regulaminem uczestnika zajęć oraz cennikiem i w pełni akceptuję jego treść.

                                                                                                     
czytelny podpis opiekuna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
08) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro.ads2@gmail.com


