
 

 

OŚWIADCZENIE - ZGODA 
 

2022/2023 

 

Niniejszym wyrażam chęć udziału mojego dziecka w zajęciach …………………………. 

          /podać nazwę/ 

organizowanych przez DK „Klub Skolwin” w sezonie 2022/23. 

          

 

IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA/UCZESTNIKA* .….………………………………………… 

 

DATA URODZENIA……………………..  

 

ADRES: Miejscowość………………………………………. Kod pocztowy…………………. 

 

Ulica…………………………………………. Nr .……… Numer telefonu ………….……….. 

 

DANE O RODZICACH lub OPIEKUNACH PRAWNYCH (w przypadku, gdy uczestnikiem 

zajęć jest dziecko do 18 roku życia) 

 

MATKA: Imię i nazwisko……………………………………………………………………… 

 

Adres, telefon…………………………………………………………………………………… 

 

OJCIEC: Imię i nazwisko………………………………………………………………………. 

 

Adres, telefon…………………………………………………………………………………… 

 

1. Zobowiązuję się do systematycznego udziału mojego dziecka  w zajęciach.  

2. Zezwalam na samodzielny powrót dziecka do domu TAK/NIE* 

Dziecko będzie odbierane przez opiekuna w wyznaczonej porze zakończenia zajęć. 

TAK/NIE*  

Dziecko nie odebrane przez opiekuna po zakończeniu zajęć nie podlega opiece 

instruktorów.  

3. Zobowiązuję się do utrzymywania systematycznych kontaktów z instruktorem 

prowadzącym zajęcia i systematycznego wnoszenia opłat za zajęcia według Cennika 

zajęć DK „Klub Skolwin”. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zarządzeniem dyrektora DK „Klub Skolwin” w 

sprawie wprowadzenia zasady bezpieczeństwa związanych z epidemią choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na reprezentowanie przez moje dziecko DK „Klub 

Skolwin” poprzez udział w konkursach, przeglądach organizowanych przez różne 

podmioty, prezentacjach oraz na  umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i 

uroczystości zorganizowanych przez DK „Klub Skolwin” oraz związanych z 

uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych 

uroczystościach. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac 

wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej DK „Klub Skolwin”, profilach 

internetowych zarządzanych przez DK „Klub Skolwin” oraz w mediach w celu 

informacji i promocji instytucji.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dziecka i moich na potrzeby 

dokumentacji Domu Kultury „Klub Skolwin”. 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „Klub 

Skolwin” z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163, 71-868 Szczecin, reprezentowany przez 

Dyrektora. („Administrator”). 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do placówki. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem 

pozytywnym przetwarzanie powyższych danych przez placówkę w celu związanym z 

procesami kształcenia. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do 

zrealizowania spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Niepodanie danych 

uniemożliwi przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej. Podstawę prawną stanowi ustawa o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 

2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Domu Kultury „Klub Skolwin” 

– Uchwała nr IX/273/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 zmieniająca uchwałę w 

sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie. Posiada Pani/Pan 

prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

Data…………………………………   Podpis…………………………………… 


