Wypełnia przyjmujący kartę zgłoszenia
…………………….…………………… godz.…………………..
Data i godzina wpłynięcia karty

………………………………………………………..
Podpis składającego kartę

KARTA ZGŁOSZENIA
DO PROJEKTU „Żulin – Przystanek Kultura”
REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE RAZEM
DLA WSZYSTKICH Z SIEDZIBĄ W ŻULINIE WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Dane dziecka*)

I.

Nazwisko i imię dziecka
Data urodzenia
Adres zamieszkania
*) – pola obowiązkowe

II.

Dane rodzica/ów*)
Nazwisko i imię
matki/ojca/prawnego opiekuna
Adres zamieszkania
Telefony kontaktowe
*) – pola obowiązkowe

III.

Zgłaszam chęć uczestnictwa w zajęciach*:

□ Plastycznych (IV – VI klasa)
□ Muzycznych (V – VI klasa)
□ Teatralnych (VII – VIII klasa)
*) –

IV.

zaznaczyć tylko jeden rodzaj zajęć

Dodatkowe ważne informacje dotyczące dziecka o których powinien wiedzieć
prowadzący zajęcia (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.)

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO:
I.

II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą
w Żulinie, Żulin 42 , 07-104 Stoczek moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka zawartych w
niniejszej karcie zgłoszenia w celach niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu „Żulin – Przystanek
Kultura”.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym że zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1) Administratorem
danych
osobowych
jest
Stowarzyszenie
Razem
dla
Wszystkich
z siedzibą w Żulinie, Żulin 42 , 07-104 Stoczek.
2) Podstawą prawną przetwarzania moich danych oraz danych mojego dziecka będzie udzielona zgoda.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)

14)

Moje dane oraz mojego dziecka będą przetwarzane w celach na które udzieliłem/am zgodę.
Moje dane oraz mojego dziecka mogą być przekazywane procesorom w związku
ze zleconymi przez Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie, Żulin 42 , 07-104
Stoczek zadaniami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu
„Żulin – Przystanek Kultura”.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji projektu.
Mam prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych moich i mojego dziecka,

sprostowania danych,

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych moich i mojego
dziecka,

przeniesienia danych osobowych moich i mojego dziecka,

tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
i wywołuje wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania moich danych oraz danych mojego dziecka, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do
prawidłowości przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka przez Stowarzyszenie
Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie, Żulin 42 , 07-104 Stoczek mam prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie, Żulin 42 , 07-104 Stoczek nie korzysta z
systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka oraz moich, wykonywanych podczas zajęć,
wycieczek oraz innych okoliczności związanych z funkcjonowaniem niniejszego projektu na stronie
internetowej Gminy Stoczek, w mediach społecznościowych promujących projekt oraz innych
materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach.
Jestem świadomy/a, że:
a. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach (rodzic wyjaśnia przyczynę
nieobecności przed rozpoczęciem zajęć),
 wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych
rezultatów,
 dbania o porządek i wszystkie powierzone mu materiały, gry i sprzęty.
b. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć
uzupełnianą przez prowadzącego na każdych zajęciach.
c. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach może skutkować skreśleniem z listy
uczestników projektu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem projektu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

W PRZYPADKU ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ MOJEGO DZIECKA DO PROJEKTU „ŻULIN –
PRZYSTANE

KULTURA”

ZOBOWIĄZUJĘ

SIĘ

DO

ZAPEWNIENIA

MU

TRANSPORTU

NA ZAJĘCIA ORAZ Z ZAJĘĆ.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
…............................................................
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