
Oświadczenie 
 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, na udział mojego syna/córki …........................................................ 
 

w zajęciach podczas ferii zimowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu  

i Turystyki w Wojsławicach w następujących dniach: 

Data Rodzaj Zajęć Potwierdzenie 

23.01.2023 

I grupa Dom Kultury: bezpieczna droga do szkoły spotkanie z 
przedstawicielem WORD Chełm prelekcja, konkurs z nagrodami, 

pokaz alkogogle. pierwsza pomoc z wykorzystaniem fantomu dziecka 
oraz osoby dorosłej. Pokaz wozu bojowego jednostki OSP. 

II grupa Ośrodek Kultury i Tradycji Pożarnictwa: warsztaty kulinarne 
sałatka owocowa. pogadanka walory odżywcze warzyw i owoców. 

Piramida żywieniowa oraz wpływ witamin na rozwój dziecka 
Seans filmowy 

 

24.01.2023 

Zajęcia Stolarskie 
Zajęcia Wokalne - Karaoke 

Pokaz hodowli – płazy, gady, pajęczaki 
Blok konkurencji sportowych z nagrodami 

 

25.01.2023 
Wyjazd do Zamościa do Sali Zabaw Hop Bęc 

Zabawy ruchowe, animacje, trampoliny i zjeżdżalnie 
Warsztaty tworzenia lalek z włóczki 

 

26.01.2023 

I grupa Dom Kultury: Warsztaty ceramiczne 
II grupa Ośrodek Kultury i Tradycji Pożarnictwa: Warsztaty 

rękodzielnicze – bransoletki z modeliny / bransoletki survivalowe z 
Paracordu (do wyboru) 

Seans filmowy 

 

27.01.2023 Kukiełkowa przygoda – warsztaty plastyczne i mała forma teatralna 
Zajęcia z Tańca Nowoczesnego + Zumba Kids  

28.01.2023 Turniej Tenisa Stołowego  

 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem ferii, który dostępny jest na 
stronie internetowej: kulturawojslawice.com lub w sekretariacie Domu Kultury  
w Wojsławicach i akceptuję jego zapisy. 
 
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz 
korzystania z przewidzianych atrakcji. 

 
Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach związanych  
z realizacją i promocją zajęć: dokumentacja filmowa, fotograficzna i materiały promocyjne, 
które będą udostępniane w niezbędnym zakresie. 

 
Zostałem poinformowany, że podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 
 

 
 
 

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

Data i miejscowość Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

* Zgoda obejmuje prawo do wykorzystania wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym: 

zwielokrotnianie, w tym techniką drukarską (w szczególności w formie książkowej w oprawie miękkiej i twardej, 

jak również periodyku), reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach teleinformatycznych m.in. -

Internet. 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach 22-120 

Wojsławice, ul. Rynek 20A, tel. 82 566 91 53, e-mail: wojslaw-gci@wojslawice.com  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: adam.walczuk@cbi24.pl lub pisemnie na 

adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ujawnienia imienia i nazwiska oraz upublicznienia wizerunku Państwa dziecka w 
związku z promowaniem działalności Centrum, tj. : konkursów, spotkań, warsztatów, zajęć..  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, lub do 
czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do 
danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego 
prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 
celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację 
na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym "W razie braku 
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich 
zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne 
przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić 
wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z 
którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak 
odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na 
nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego 
stopnia ochrony danych. 

 


