
KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA W RAMACH AKCJI  
„ ZIMA W MIEŚCIE 2020 ”  

w DOMU KULTURY „PRAGA” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 

 
 

Dane uczestnika zajęć:   

Imię *  

Nazwisko *  

temat zajęć *  

dzień i godzina zajęć*   

wiek uczestnika*  

imię i nazwisko rodzica *  

nr telefonu rodzica*  

Oświadczenie**:  
samotny powrót dziecka:  TAK / NIE 
odbiór dziecka   TAK / NIE                                              

 

 
Ja niżej podpisany /-a wyrażam zgodę na samodzielny powrót z Domu Kultury „Praga”   
 
mojego dziecka ..........................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

w dniu ............................o godz. .................. . 
Jednocześnie oświadczam, że w tym czasie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.  
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** 
na publikowanie mojego wizerunku, a także wizerunku mojego dziecka na oficjalnej stronie Domu Kultury Praga pod 
adresem http://www.dkpraga.pl/ oraz na stronach społecznościowych w serwisie Facebook pod adresem https://pl-
pl.facebook.com/tupraga i Instagram pod adresem https://www.instagram.com/tupraga oraz w folderach,  
w wydawnictwach, na plakatach i w publikacjach w Internecie, w związku z działalnością promocyjną DK „Praga”.  
Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz.1191 ze zm.) 
oświadczam, że nie przysługuje z tego  tytułu prawo do tantiem. 

 
Data ...........................    ...........................................................................  

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

*   pola oznaczone gwiazdką są niezbędne do korzystania z oferty zajęć 

**  zaznacz właściwe 

 

https://www.instagram.com/tupraga/


 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy 
ul. Dąbrowszczaków 2 (kod pocztowy: 03-474),w imieniu którego działa Dyrektor Katarzyna Sołtys, tel.22 618 41 51 wew. 114, e-
mail: k.sołtys@dkpraga.pl  

2. DK „Praga” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych, proszę 
skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@dkpraga.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie : 
a) wyrażonej uprzednio zgody w celu: 

 udziału w zajęciach w ramach akcji „Zima w mieście 2020” organizowanych przez administratora, 

 promocji działalności Domu Kultury Praga poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z zajęć na oficjalnej stronie Domu Kultury 
„Praga” pod adresem http://www.dkpraga.pl oraz na stronach społecznościowych  
w serwisie Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/tupraga i Instagram pod adresem 
https://www.instagram.com/tupraga oraz w folderach, w wydawnictwach, na plakatach, 

 kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez SMS dot. odwoływania lub odpracowywania zajęć, 
b) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:  

 

 ochrony osób i mienia za pomocą monitoringu wizyjnego  
c) przepisów prawa: 

 prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z oferty zajęć DK Praga – ustawa o statystyce publicznej.  
 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do korzystania z oferty Domu Kultury Praga. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoważne ze zrezygnowaniem z zajęć. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z oferty DK Praga, do momentu wycofania zgody lub 
wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a w pozostałych przypadkach przez okres określony w przepisach prawa. Dane 
wykorzystywane do celów promocyjnych będą wykorzystywane przez okres realizacji promocji, a następnie zostaną 
zarchiwizowane na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej. Nagrania zarejestrowane z wykorzystaniem monitoringu 
wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie 
danych osobowych. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach internetowych naszych 

partnerów, sponsorów, organizatorów itp.. 
10.  Administrator danych informuje, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google (publikacja wizerunku) 

informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO. 
a) Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 
b) Google LCC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 

 

 

 

mailto:iod@dkpraga.pl
http://www.dkpraga.pl/

