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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA   

W RAMACH AKCJI ZIMA 2023 

 

I. DANE DZIECKA 

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………….………………………………….……………………………………..…………………….  

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………….………... 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………………………………………………………………………... 

5. Telefon do rodzica/opiekuna………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.   Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbierania dziecka (imię i nazwisko, numer telefonu) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

(prosimy o dobrowolne podanie informacji, czy dziecko choruje, czy przyjmuje na stałe leki, szczególne zalecenia lub 

przeciwskazania celem zapewnienia dziecku odpowiedniego bezpieczeństwa podczas zajęć) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

III. OŚWIADCZENIA 

Zgadzam się na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach Akcji Zima 2023 przez Dom Kultury  

w ………………………. – placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej wg ramowego planu zajęć oraz akceptuję warunki 

uczestnictwa w akcji. 

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

           Data         Podpis rodzica lub opiekuna 

Oświadczam, że moje dziecko może samo wracać do domu po zakończeniu zajęć i że w tym czasie biorę za niego/nią pełną 

odpowiedzialność. 

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

           Data         Podpis rodzica lub opiekuna 

IV. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Zima 2023 przez 

Dom Kultury w ……………………… - placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w celu zakwalifikowania uczestnika, 

udziału przez niego w zajęciach/warsztatach oraz weryfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka w ,,Akcji Zima 2023”. 

 

 TAK  NIE   

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci fotografii 

i/lub dokumentacji filmowej z organizowanych zajęć w ramach Akcji Zima 2023 w celach promocyjnych Miejskiego Domu 

Kultury. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ilościowo ani terytorialnie i dotyczy umieszczenia wizerunku na stronie 

internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych na których organizator ma założony profil. Podanie danych jest 

dobrowolne, a Miejski Dom Kultury deklaruje, że nie będzie wykorzystywał wizerunku do celów zarobkowych  

i będzie przetwarzał go zgodnie z zasadami określonymi w klauzurze informacyjnej. 

 

 TAK   NIE 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących potrzeb lub stanu zdrowia mojego 

dziecka (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. A RODO) przez Dom Kultury w ………………… - placówkę Miejskiego Domu Kultury  

w Bielsku-Białej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w trakcie trwania zajęć. 

 

 TAK   NIE   NIE DOTYCZY (jeśli nie podano informacji o stanie zdrowia w pkt. II) 

4. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przekazanych przeze mnie danych osobowych 

oraz zobowiązuję się poinformować osoby wskazane w zgłoszeniu jako upoważnione do odbioru dziecka  

o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych określonych w klauzuli informacyjnej Akcja Zima 2023. 

 

 

……………………………………….       ………………………………………. 
 Data          rodzica lub opiekuna 


