
 
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,  
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina 34,  
NIP 6040106765, REGON 220707640 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA SEKCJI 2022/2023 
 

 

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

(nazwa zajęć) 

 

Imię i nazwisko ………..............................................................................................................  

Rok urodzenia…………………....….........................................................................................  

Tel. Kontaktowy……………………………..............................................................................  

E-mail ………………................................................................................................................  

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

 

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

Wyrażam zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą CKiS.  

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

w Pruszczu Gdańskim i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  

 

 

 

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

(czytelny podpis) 



 
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,  
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina 34,  
NIP 6040106765, REGON 220707640 

 

 

Zostałem/Zostałam poinformowana, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 

Gdańskim z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 34, dane kontaktowe ckis@pruszcz-

gdanski.pl.  

2. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres e-mail iodckis@pruszcz-gdanski.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji dla potrzeb organizacji 

i prowadzenia przez CKiS zajęć w ramach sekcji 2022/2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit e 

RODO, tj. w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań statutowych CKiS. 

4. Podanie danych osobowych uczestnika sekcji 2022/2023 jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celu, do którego zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością realizacji wskazano celu.  

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 1 roku po 

zakończeniu Sekcji 2022/23. 

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

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do złożenia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane 

na zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie obowiązującego prawa.  

9. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

.……………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika potwierdzający zapoznanie się z treścią klauzuli 
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https://poczta.home.pl/appsuite/


 
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,  
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina 34,  
NIP 6040106765, REGON 220707640 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

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, zwane dalej: „RODO”) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne 

zamieszczanie (rozpowszechnianie) w sposób nieograniczony w czasie zdjęć obejmujących mój 

wizerunek, które będą powstawały w ramach zajęć organizowanych przez Centrum Kultury 

i Sportu w Pruszczu Gdańskim podczas Sekcji 2022/2023, na stronie internetowej (www.ckis-

pruszcz.pl, faktoria-pruszcz.pl), oraz profilach CKiS na internetowych portalach społecznościowych 

(np. www.facebook.com/ckispruszczgdanski, www.facebook.com/FaktoriaHandlowa) oraz na 

materiałach drukowanych, rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych/informacyjnych 

CKiS (np. plakaty, ulotki, itp.).  

 

 

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

(czytelny podpis)  

*niepotrzebne skreślić 

 

Administratorem danych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka 

Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można 

kontaktować się pod adresem e-mail iodckis@pruszcz-gdanski.pl. Dane przetwarza się w celu publikacji na 

Facebooku oraz na  stronie internetowej administratora relacji z zajęć organizowanych przez administratora 

w oparciu o dobrowolną zgodę, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO, którą rodzic/opiekun prawny nieletniego 

uczestnika lub pełnoletni uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie lub w oparciu o art. 81 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku przetwarzania danych 

wyłącznie w oparciu o wyrażoną uprzednio zgodę, zgodę tą można cofnąć w dowolnym momencie bez 

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

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu 

do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych. 

Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usługi w celu 

i zakresie niezbędnym do tych czynności (Facebook). Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urząd Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z RODO przetwarzanie przez 

administratora Państwa danych osobowych. W związku z transferem danych serwisu Facebook INC 

informuję, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat 

zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.   

 

 

mailto:iodckis@pruszcz-gdanski.pl

