
KARTA ZGŁOSZENIA NA ZIMOWISKO
FERIE 2023 RAZEM ZMOK

WMONIECKIM OŚRODKU KULTURY

Imię i Nazwisko .................................................................................. Wiek ................................

Adres zamieszkania .................................................................................................................................

Dane kontaktowe (nr tel., e-mail) ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Imiona i Nazwiska rodziców/opiekunów ................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO*

- Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN ZIMOWISKA „FERIE 2023 RAZEM
Z MOK” oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego* w/w zimowisku organizowanym
przez Moniecki Ośrodek Kultury.

- Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na reprezentowanie placówki przez moje dziecko podczas imprez
zewnętrznych i wewnętrznych organizowanych przez Moniecki Ośrodek Kultury.

- Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* aby moje dziecko po zajęciach prowadzonych przez instruktorów
Monieckiego Ośrodka Kultury samodzielnie wracało do domu.

- Dziecko będzie odbierane przez ...........................................................................................................

....................................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, mojego
dziecka .......................................................................................................... (imię i nazwisko) oraz jego prac
plastycznych/artystycznych wykonywanych podczas zimowiska pn. FERIE 2023 RAZEM Z MOK przez
administratora – MOK w Mońkach (dalej jako „MOK”) w celach informacyjnych i promocyjnych MOK;
w mediach: Internecie (na stronach www MOK – m.in. - www.kulturamonki.pl; portalach społecznościowych
Facebook, Instagram, YouTube zarządzanych przez MOK); materiałach promocyjnych, informacyjnych,
kronikach oraz na terenie placówki Administratora.

TAK NIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie (publikację) wizerunku, głosu – w przypadku filmu
(np. wykonów artystycznych i innych) mojego dziecka ............................................................ (imię i nazwisko)
przez MOK w celach informacyjnych i promocyjnych MOK.

Zgoda obejmuje nieodpłatne publikowanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek (głos) dziecka
zarejestrowany podczas zimowiska pn. FERIE 2023 RAZEM Z MOK w mediach: Internecie (na stronach
www MOK - m.in. - www.kulturamonki.pl; portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube
zarządzanych przez MOK); materiałach promocyjnych, informacyjnych, kronikach oraz na terenie placówki
Administratora.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, np. kadrowania
i kompozycji, zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielenie (w formie elektronicznej i drukowanej) bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne.

TAK NIE

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
−przedmiotowe oświadczenie jest ważne przez czas nieokreślony,
−niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

...................................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Informacja RODO
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych)
(dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej MOK ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki, tel. 85 716 24 64,
reprezentowany przez Dyrektora.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą elektroniczną iod@kulturamonki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia/realizacji w zimowisku pn. FERIE 2023 RAZEM Z MOK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO oraz w celach informacyjnych i promocyjnych MOK. (zdjęcia oraz nagrania video i audio, prace z udziału w/w zimowisku) na podstawie zgody – art.6
ust.1. lit. a RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty
współuczestniczące w realizacji Zimowiska; dostawcy rozwiązań technologicznych (hosting, obsługa informatyczna) na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub innych dozwolonych instrumentów prawnych; podmioty wymienione w zgodzie – m.in. właściciele portali
społecznościowych. Państwa dane będą przekazywane przez portal Facebook / YouTube poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państwa trzeciego).
Jednocześnie wskazujemy, iż właściciele portali deklarują, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub
innych podstaw wskazanych w RODO zapewniających zgodność przekazywania danych (więcej w Polityce Facebook/Google).

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia Zimowiska, następnie w zakresie i terminie zgodnym z ustawą o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane przetwarzane na podstawie zgody – są przetwarzane do momentu jej
cofnięcia.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Podanie danych wskazanych w Kracie zgłoszenia jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Zimowisku. Udzielenie dodatkowej zgody np. na wizerunek
jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w Zimowisku.


