
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE                                                                    
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KWIDZYNIE 

 
Miejsce: świetlica GOK w………………………………………………………..……………………….. 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………….  

Data urodzenia...................................................................................................... 

Adres zamieszkania............................................................................................... 

Imię i Nazwisko rodzica lub (opiekuna): ……………………………………………………........ 

Telefon kontaktowy do rodzica lub (opiekuna): …….............................................  

 
Proszę zaznaczyć właściwe:  
 Rodzice (lub opiekunowie) pracują zawodowo  
 Jeden rodzic (lub opiekun) pracuje zawodowo  
 Rodzice (lub opiekunowie) nie pracują zawodowo  
 
Wyrażam zgodę:  

 na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kwidzynie.  

 na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, telefon kontaktowy) oraz danych 
osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wizerunek) na 
potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn w 
związku z udziałem mojego dziecka w zajęciach wakacyjnych.  

 na publikowanie, utrwalonego podczas zajęć wakacyjnych, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, 
wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, w folderach, 
materiałach prasowych, stronie internetowej GOK w Kwidzynie, fb GOK Kwidzyn oraz kronice GOK w 
Kwidzynie, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2017r poz. 880 ze zm.).  

 
Oświadczam, że:  

 Zapoznałem/am się z procedurą postępowania dla  pracowników GOK Kwidzyn, rodziców i opiekunów 
oraz osób biorących udział w prowadzonych zajęciach w świetlicach kulturalno – oświatowych mającą 
zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać zagrożenia zarażenia się chorobą zakaźną COVID - 19 oraz 
akceptuję ich treść. 

 Córka/syn…......................................................................................................... 
jest zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u niego i innych domowników 
symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych, w związku z czym może brać udział w zajęciach 
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. 

  w razie występowania jakichkolwiek objawów czy podejrzeń zachorowania na COVID- 19 moje dziecko 
nie będzie posyłane na zajęcia oraz inne działania organizowane w świetlicach kulturalno-oświatowych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie  

                Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach i nie upoważnia  
do ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia. 

 
Inne uwagi rodzica/opiekuna dotyczące dziecka (informacje zdrowotne, żywieniowe): 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
Oświadczam, że jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

     ………………………………………………………                                          ………………………………………………… 

                   (miejscowość, data)                                (czytelny podpis) 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI KORZYSTAJĄCYCH                       
Z ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KWIDZYNIE  

ORAZ ICH RODZICÓW (LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
 

 
Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82– 500 Kwidzyn, adres 
do korespondencji: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (zwany dalej GOK). 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 
Celem przetwarzania danych osobowych (dot. dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania; dot. rodzica/opiekuna 
prawnego: imię i nazwisko, telefon kontaktowy) jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w świetlicy dla dzieci. Wizerunek dziecka jest 
przetwarzany w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o organizowanej i  prowadzonej działalności kulturowej przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie oraz promocji Gminy Kwidzyn. Celem podania dodatkowych informacji zdrowotnych dotyczących 
dziecka jest ochrona zdrowia i życia dziecka. 
Podczas zajęć w świetlicy instruktor może sporządzić listę obecności dzieci. Dane na liście obecności (imię, wiek, miejscowość) będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji statusowych zadań GOK (nie będą upubliczniane).  
Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z wyłączeniem prawnych wymagań, ale tylko i wyłącznie                  
w celu sporządzania, przetwarzania i archiwizacji dokumentacji oraz w celach sprawozdawczych. 
 
Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane. 
 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a 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), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i/lub danych osobowych dziecka w jednym lub większej liczbie określonych celów. W 
przypadku podania dodatkowych informacji zdrowotnych dotyczących dziecka, podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 1 lit. c oraz i 
ww. Rozporządzenia. 
 
Komu udostępniamy dane osobowe? 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie 
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 
Jak długo przechowujemy dane? 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych, lub do czasu wycofania zgody. 
 
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami RODO. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
tel. (22) 531 03 00,  
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych 
osobowych i/lub dziecka należy dokładnie  wskazać, których zdjęć czy treści zmiany te mają dotyczyć. Konsekwencją wycofania się ze 
zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające  z  przepisów prawa. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem 
możliwości przetwarzania m. in. wizerunku dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku ze strony 
internetowej GOK, Gminy Kwidzyn, wewnętrznych materiałów, profili internetowych. Nie będzie możliwe zebranie upublicznionych 
wcześniej plakatów i ulotek oraz wizerunku upublicznionego w materiałach prasowych oraz kronice Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kwidzynie. 
 
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane? 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestnictwa Pani/Pana dziecka w zajęciach w świetlicy 
organizowanych przez GOK Kwidzyn. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana dziecka w ww. 
zajęciach wakacyjnych. 
 
Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)? 
Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i dziecka nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie 
profilujemy Pani/Pana danych osobowych i dziecka. 
 
Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn 
Adres email: biuro@gokkwidzyn.pl 
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl 


