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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA SEKCJI 2018/2019 

 

…............................................................................................. 

 (nazwa zajęć) 

 

Imię i nazwisko dziecka......................................................................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego...................................................................................... 

Wiek dziecka.......................................................................................................................................... 

Tel. kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego...................................................................................... 

E-mail rodzica/opiekuna......................................................................................................................... 

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

Organizator sekcji: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (CKiS). 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury 

i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Wyrażam zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sekcji Działu Kultury Centrum Kultury i Sportu 

w Pruszczu Gdańskim i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuję się 

do zapoznania z jego treścią dziecka oraz w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka zawartych w kwestionariuszu 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji i prowadzenia przez CKiS 

zajęć w ramach sekcji. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót dziecka po zajęciach sekcji 

w Centrum Kultury i Sportu. 
 

(* niepotrzebne skreślić) 

 

…........................................................... 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zostałem/Zostałam poinformowana, że: 

1. Administratorem danych osobowych  Uczestnika wpisanych w oznaczeniu strony jest 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Fryderyka Chopina 34, 

ckis@pruszcz-gdanski.pl, 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Pukaczewski, iodckis@pruszcz-

gdansk.pl, 

3. podanie danych osobowych  Uczestnika zawartych w oznaczeniu strony jest niezbędne do 

przeprowadzenia zajęć w ramach Sekcji CKiS  (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 

1 pkt b) RODO) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), 

mailto:ckis@pruszcz-gdanski.pl
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4. przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez czas wynikający z 

zasad archiwizacji, 

5. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, 

7. odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane 

na zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie obowiązującego prawa. 

8. przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* nieodpłatnie na zamieszczanie (rozpowszechnianie)  

w sposób nieograniczony w czasie zdjęć obejmujących wizerunek mojego dziecka 

............................................................................., które będą powstawały w ramach zajęć 

organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim podczas Sekcji 2018/2019, 

na stronie internetowej (www.ckis-pruszcz.pl, faktoria-pruszcz.pl), oraz profilach CKiS na 

internetowych portalach społecznościowych (np. www.facebook.com/ckispruszcz gdanski, 

www.facebook.com/FaktoriaHandlowa) oraz na materiałach drukowanych, rozpowszechnianych w 

ramach działań promocyjnych/informacyjnych CKiS (np. plakaty, ulotki, itp.).  

 

………………........................................  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

*niepotrzebne skreślić 


