
OŚWIADCZENIA: 

Prosimy WSZYSTKO wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!!! 

 

I TURNUS (17 - 21 lipca 2017)*   II TURNUS (24 - 28 lipca 2017)*  III TURNUS (31 lipca - 4 sierpnia 2017)* 

 

 

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

       (imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy oświadczenie)            (imiona i nazwiska prawnych opiekunów dziecka)       

          

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM WYPOCZYNKU „WAKACJE 2017 

W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI” PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ. 

 

 

…………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

1.  Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuje się do przyprowadzania dziecka nie wcześniej niż o 7.15 do budynku Miejsko Gminnego Domu 

Kultury im. F. Kotuli, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski i odbierania nie później niż o 17.15 z budynku Krytej 

Pływalni „Wodnik”, ul. Parkowa 15, 36-060 Głogów Małopolski.  

 

2. Ja, niżej podpisany/a, upoważniam Pana/ią …..................................................................................................* / nie upoważniam nikogo*  
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

do odbioru z zajęć mojego dziecka podczas wypoczynku w ramach „ Wakacje 2017 w Gminie Głogów Małopolski”.   
   

3.  Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody
*
 na samodzielny powrót do domu mojego ww. dziecka. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce 

urodzenia, PESEL, wizerunek, numer telefonu oraz moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres 

zamieszkania opiekuna prawnego, numer telefonu opiekuna prawnego, przez Administratora Danych, którym jest Miejsko Gminny Dom 

Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski w celu realizacji wypoczynku 

„Wakacje 2017 w Gminie Głogów Małopolski”. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć i nagrań filmowych z wizerunkiem 

mojego dziecka biorącego udział w wypoczynku w celu promocji działań MGDK im. Franciszka Kotuli w Gogowie Małopolskim. 

 

……………………………………………………….. 

              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                    

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika wypoczynku organizowanego  

przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Głogowa Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 

517-03-53-964, REGON: 180756209, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym realizacji założeń wynikający z Regulaminu wypoczynku „Wakacje 

2017 w Gminie Głogów Małopolski” i nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem w wypoczynku 

organizowanym przez MGDK. 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić  


