nr GBPiCK/……………../2019
z dnia…………………………………

prosimy wypełnić drukowanymi literami

KDR nr

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek:

Adres zamieszkania:
Tel. kontaktowy

E-mail:

Oświadczam, iż zapoznałem się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNCYCH, HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ
I OPŁAT (dostępne na www.bibldop.pl) i w pełni akceptuję ich treść.
……………………………………………
data i czytelny podpis

wypełnia pracownik GBPiCK
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dopiewo

Konarzewo

Bajkowy Klub Malucha
Projekt TEATR

Komputer dla Seniora
1-2 lata

2-3 lata

Grupa 6-9 lat

Grupa 10-15 lat

Taniec Nowoczesny
Rysunek i Malarstwo

5-7

8-11

Grupa 6-8 lat

11+

Grupa 9-11+ lat

Zajęcia plastyczne dla
dzieci

Dopiewiec

Nauka gry na pianinie

Dopiewo

Akademia Młodego
Kucharza

Dopiewo

Nauka gry na gitarze
J.angielski dla dzieci
(Konarzewo)

Dopiewiec

Dopiewiec
5

6

7

8

9 10 11 12

Klub Szachowy

Konarzewo

Papieroplastyka

Konarzewo

Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. 61 8148-223
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ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
POCZĄTK. ZAAWAN.

Gimnastyka dla Seniora D-WO K-WO S-WO
Body Shape
J.angielski (Dopiewiec)
Akademia Rękodzieła

Dopiewiec
poziom
A2

poziom
B1

Dopiewo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), zwanego dalej RODO informuje się klientów Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum
Kultury w Dopiewie, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie, ul.
Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772497777 (dalej: Administrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@bibldop.pl.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest : uczestnictwo
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

w zajęciach edukacyjno-artystycznych zorganizowanych przez GBPiCK w Dopiewie zgodnie z uprawnieniem Administratora
wynikającym z uzyskanej zgody na przetwarzanie danych w formie Pani/Pana oświadczenia.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest możliwość
realizacji zadania podanego w pkt. 3 powyżej.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja zadania podanego w pkt. 3 powyżej.
Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) ograniczenia przetwarzania:
i.
jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów
Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
d) usunięcia danych, gdy:
i.
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
ii. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania,
iii. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom
trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub
organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Część danych podanych przez Użytkownika, nie posiadająca
cech danych osobowych, może być gromadzona w bazie danych Administratora jedynie dla celów statystycznych, np. w zakresie ilości
w jednostce czasu. Żadna z gromadzonych w tym celu informacji nie pozwala przypisać ich konkretnej osobie, której te dane dotyczą.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:

______________________________
(miejscowość, data)
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______________________________
(czytelny podpis)

