
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WNIOSEK) 
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

W CENTRUM KULTURY W PLEŚNEJ 

I FILII CK W JANOWICACH 

 

 
Rodzaj warsztatów (proszę zaznaczyć właściwe): 
    gra na instrumentach w Pleśnej, 
,   gra na instrumentach w Janowicach,  

    Akademia Rysunku w Pleśnej,  
    Akademia Rysunku w Janowicach, 

    plastyczne w Pleśnej,  
    plastyczne w Janowicach, 

    z rękodzieła w Pleśnej, 
    z rękodzieła w Janowicach,  
    bractwo rycerskie, 

    kółko modelarskie, 
    taniec współczesny, 
    taniec towarzyski, 

    wokalne, 

    język angielski, 
    robotyka, 

chór „Cantando”, 

teatr „Wpoprzek”, 

Orkiestra Dęta Szczepanowice. 
     

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

…………………………………………. 
 

PESEL uczestnika 

 

…………………………………………. 
 

Adres zamieszkania uczestnika 

 

…………………………………………. 
 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna uczestnika/uczestnika 

 

…………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy 
 

1. Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych, 
oświadczam, że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są zgodne z prawdą.  
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 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, wyraźną i dobrowolną zgodę na: 
a) przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i jego załącznikach, 

b) publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej CK Pleśna i Facebooku jednostki, 

c) przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zmianami) 

w przypadku przyjęcia dziecka na zajęcia, wyrażam dobrowolną zgodę na publikację jego 
wizerunku oraz jego prac na stronie internetowej i portalu społecznościowym CK Pleśna. 
 

 

 

………………………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć organizowanych przez CK Pleśna 

jest Centrum Kultury w Pleśnej z siedzibą: 33-171 Pleśna 240. 
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć 

3. Dane kontaktowe Administratora: ckplesna@gmail.com. 

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: ckplesna.hajduga@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

5. Wizerunek uczestników zajęć będzie przetwarzany wyłącznie w celu promocji działań 
Centrum Kultury w Pleśnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

art.6 ust.1 pkt. a) RODO. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. Każdy uczestnik zajęć w CK Pleśna i Janowice ma prawo dostępu do treści swoich danych 
i ich poprawiania oraz do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skarg do organu nadzorczego, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 

………………………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 


