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Załącznik nr 1 

do Regulaminu zajęć grup, zespołów i pracowni 

w sezonie 2022/2023 z dn. 12.09.2022 r. 
 

 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 2022/2023 

Tarnobrzeski Dom Kultury 

NAZWA ZAJĘĆ .................................................................................................. 

Proszę wypełnić dużymi literami 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA  
 

WIEK UCZESTNIKA  

TELEFON KONTAKTOWY 

do uczestnika pełnoletniego 
 

TELEFON DO 

RODZICA/OPIEKUNA  
 

ADRES E-MAIL  

do rodzica/opiekuna* 
 

ADRES 

KORESPONDENCYJNY 

 

 

 

I OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA: 

1. Oświadczam, że wypełniając niniejszą Kartę Uczestnika Zajęć zgadzam się na udział mojego 

dziecka/podopiecznego w ww. zajęciach. 

2. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. 

3. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka/podopiecznego przed i po ww. zajęciach. 

4. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka/podopiecznego po ww. zajęciach (dot. dzieci w wieku 

pow. 7 lat). 

5. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka/podopiecznego po ww. zajęciach (dot. dzieci do 7 lat).* 

6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem uczestnika zajęć wraz z załącznikami i w pełni akceptuję 

jego treść. 

7. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia na zasadach określonych w Regulaminie. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu prawidłowej organizacji zajęć  

i zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dot. organizacji i przebiegu zajęć w Tarnobrzeskim Domu 

Kultury. 

9. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć znajduje się na stronie internetowej 

 lub w siedzibie Tarnobrzeskiego Domu Kultury  www.tdk.tarnobrzeg.pl. 

10. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na nieodpłatne publikowanie  wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

w materiałach promocyjnych TDK (programy, foldery, plakaty, zdjęcia w internecie: facebook i innych portalach 

społecznościowych) bez ograniczeń czasowych. 

11. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  na publikowanie i prezentację pracy plastycznej mojego dziecka/ 

podopiecznego powstałej podczas zajęć wyłącznie w celu zgodnym ze statutową działalnością TDK. 

 

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

    Miejscowość, data zgłoszenia                                               czytelny podpis uczestnika zajęć rodziców/opiekunów* 
    

                     

Cd. na kolejnej stronie 

 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych / dziecka będącego pod  Państwa opieką jest Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w 

Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK) reprezentowany przez dyrektora. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl 

3. Twoje / dziecka będącego pod Państwa opieką dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia i 

rozliczenia zajęć organizowanych w Tarnobrzeskim Domu Kultury zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych/ dziecka będącego pod Państwa opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest 

art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów ).  

5. Dane osobowe  będą udostępniane na portalach społecznościowych, (Facebook, YouTube) na kontach Administratora danych (TDK) 

w ramach korzystania przez Administratora danych z narzędzi wspierających jego działalność statutową, udostępnianych przez 

dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc., YouTube. W takiej sytuacji dane osobowe w zakresie wizerunku osoby, 

pracy konkursowej, prac plastycznych wykonanych w ramach zajęć oraz imienia i nazwiska uczestnika oraz jeżeli zaistnieje taka 

okoliczność -  informacją o przyznaniu nagrody w konkursie mogą być udostępniane do państwa spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub Kanady. Wynika to z faktu posiadania w 

tym obszarze przez powyższe portale  bazy technicznoinformatycznej. 

6. Z tego względu Administrator danych (TDK) informuje, że nie jest w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki poprzez firmę 

Facebook, YouTube i dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu danych na takie działanie. 

7. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki,  w których zostaną zawarte informacje 

mogące być danymi osobowymi, Administrator (TDK) będzie musiał wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów 

nadzorczych/kontrolnych, w tym zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych dla przedmiotowego celu jest art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, 

ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz pozostałymi prawami. 

8. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym 

dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług 

pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK, z którymi podpisano umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

9. Dane osobowe zebrane na potrzeby: 

a. realizacji umowy będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, 

b. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak TDK będzie do tego zobligowany przepisem 

prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy, 

c. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w tychże przepisach). 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści danych, 

b.  ich sprostowania, 

c.  usunięcia, 

d.  ograniczenia ich przetwarzania. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych / dziecka będącego pod Państwa opieką narusza przepisy RODO* 

masz / mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Tamki 2 w 

Warszawie. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz  konieczne do realizacji przez Administratora celu zawartego  

w pkt.3 i tym samym możliwości Twojego/dziecka będącego pod Państwa opieką do  uczestnictwa w zajęciach TDK. 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

*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. 

https://kdk.best2apply.com/bundles/app/files/rodo_pl.pdf#page=2
https://kdk.best2apply.com/bundles/app/files/rodo_pl.pdf#page=2

