KARTA ZGŁOSZENIOWA
dla uczestnika zajęć na rok kulturalny 2022/2023

1. DANE DOTYCZĄCY WPŁYWU KARTY ZGŁOSZENIA
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sekcjach liczy się data i godzina wpływu karty zgłoszenia do sekretariatu DK
lub przesłanie wiadomości mailowej z kartą zgłoszenia na adres: dkpowidz@wp.pl

…………………………………..

….. ………..………………………………………….

Data i godzina wpływu zgłoszenia

Podpis pracownika DK przyjmującego zgłoszenie

2. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego…….……………………………………………………….
(w przypadku osoby niepełnoletniej)
Data urodzenia …………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ………………………..

adres e-mail ……………………………………….

Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………
(uczestnika pełnoletniego bądź rodzica/opiekuna prawnego)

3. RODZAJ ZAJĘĆ (zakreślić właściwe stawiając w kratce znak „X”)

X

GRUPOWE
Śpiew
Umuzykalniające
Plastyczne
Chór SONATA
Kapela POWIDZ BAND
Zespół śpiewaczy POWIDZANIE

INDYWIDUALNE
Śpiew
Saksofon
Klarnet
Pianino
Gitara
Ukulele

X

4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z tr
2. eścią klauzuli informacyjnej RODO, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie ostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, która stanowi załącznik nr 1.
3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z cennikiem opłat za zajęcia w okresie wrzesień 2022 - czerwiec 2022, który
stanowi załącznik nr 2.
………………………………
Data i podpis
pełnoletniego uczestnika zajęć/
rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) –
dalej RODO, informujemy że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Powidzu, ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25, 62 - 430
Powidz reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury w Powidzu, tel: 795 454 125
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dkpowidz@wp.pl
3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
a) realizacji zadań statutowych związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej poprzez rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie
potrzeb kulturalnych ludności oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych, głównie mieszkańców Domu Kultury w Powidzu;
b) realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
c) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej
d) prowadzenia działalności pomocniczej w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych.
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzonej przez administratora działalności jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - dalej: RODO w przypadku celów określonych w pkt 3 lit. a, b, d.
b) zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku celu określonego w pkt 3 lit. c, oraz w zakresie wykraczającym poza
cele określone w pkt 3.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych
z Administratorem.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych
na Administratora.
8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do realizacji celów określonych
w pkt 3. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji
świadczenia usług.
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tym samym nie będą podlegać profilowaniu.

…………………………………………..
Administrator Danych Osobowych

Załącznik nr2
Cennik opłat za zajęcia

RODZAJ ZAJĘĆ

CENNIK

ZAJĘCIA GRUPOWE
Umuzykalniające

20 zł/miesiąc

Plastyczne

20 zł/miesiąc

Śpiew

bezpłatne

Chór SONATA

bezpłatne

Kapela POWIDZ BAND

bezpłatne

Zespół śpiewaczy POWIDZANIE

bezpłatne

INDYWIDUALNE
Śpiew

70 zł/miesiąc

Saksofon

70 zł/miesiąc

Klarnet

70 zł/miesiąc

Pianino

70 zł/miesiąc

Gitara

70 zł/miesiąc

Ukulele

70 zł/miesiąc

