KARTA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MAŁE HISTORIE W WIELKIM ODKRYWANIU”
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE W RAMACH
PROGRAMU „PATRIOTYZM JUTRA” PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROPIE W ROKU 2019
Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)……..……………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna:
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...........................................................................................................

w projekcie „MAŁE HISTORIE W WIELKIM ODKRYWANIU” realizowanego przez GMINNY OŚRODEK
KULTURY w ROPIE

OŚWIADCZENIE / ZGODA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych zgodnie

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji zajęć.
Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej
przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane
osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.
2. Wyrażam zgodę na dokumentowanie i publikowanie wizerunku uczestnika zajęć oraz wykonanych prac
w materiałach informacyjno-promocyjnych (strona internetowa GOK, publikacja podsumowująca, Biuletyn
„RAZEM”), związanych z działalnością GOK.
3. W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach projektu dojdzie do powstania utworu w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz.U.2017.880 j.t), udzielam Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ropie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na
korzystanie z Utworów przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wyrażający zgodę rozumie i akceptuje fakt, że Zamawiający będzie udostępniał dzieło na podstawie wolnych
licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ i w związku z tym zobowiązuje się nie wykonywać autorskich
praw osobistych do dzieła udostępnionego na wolnych licencjach w zakresie w jakim mogą one kolidować z
postanowieniami tych licencji.
Udzielona licencja nie jest ograniczona terytorialnie ani czasowo.
4. Wyrażam zgodę na samodzielne dotarcie mojego dziecka na zajęcia oraz jego powrót po zajęciach. Wyrażam zgodę
na udział dziecka w wyjeździe do Skansenu Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach.

Miejscowość, dnia......................................................

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

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780, tel. 18 353 06 11,
email: gokropa@wp.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
uczestnictwa w zajęciach.
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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