
 Ornontowice, dnia .........................................

ZGODA RODZICO� W

.....................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica)

Wyraz am zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w warsztatach Parkowej Akademii Kreatywnej ARTerii, w terminach :

Data Nazwa warsztato* w Podpis rodzica

01.07.2021 Wakacje z piosenką

06.07.2021 Warsztaty cyrkowe

07.07.2021 Warsztaty Kreatywne Bukiety

08.07.2021 Wakacje z piosenką

13.07.2021 Warsztaty cyrkowe

14.07.2021 Warsztaty Zmalowane kubki

15.07.2021 Wakacje z piosenką

20.07.2021 Warsztaty cyrkowe

22.07.2021 Wakacje z piosenką

27.07.2021 Warsztaty cyrkowe

28.07.2021 Warsztaty Koktajlowy zawro* t głowy

29.07.2021 Wakacje z piosenką

04.08.2021 Warsztaty Eko-Torby

05.08.2021 Wakacje z piosenką

12.08.2021 Wakacje z piosenką

18.08.2021 Warsztaty Kolorowe niebo

19.08.2021 Wakacje z piosenką

25.08.2021 Warsztaty Skrzydła marzen*

26.08.2021 Wakacje z piosenką

28.08.2021 Holly festival

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso* b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogo* lne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  –  dalej  RODO,  informujemy,  z e
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26. 

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  została  Marta  Niestrawska-Dróżdż,  z  kto* rym  moz e  Pani/Pan  kontaktowac*  się  w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  oraz
wykonywaniem praw przysługujących na mocy rozporządzenia RODO, pod adresem e-mail:  kontakt@  martaniestrawska  .pl  

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zastosowaniem się ARTerii CKiP do wytycznych dla organizatoro* w imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-
CoV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich przekazania włas*ciwym organom i słuz bom sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byc* jedynie uprawnione organy i słuz by sanitarne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu okres* lonego w pkt 3, a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pan* stwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo z ądania dostępu do tres*ci swoich danych osobowych, ich sprostowania, z ądania usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takz e prawo do przeniesienia danych osobowych;
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o kto* rym mowa w pkt 3.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyz ej okres* lonego celu.

Jednoczes*nie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczen* stwa w drodze pomiędzy miejscem odbywających się warsztato* w a domem.

Os*wiadczam, z e wyraz am zgodę na pokrycie ewentualnych szko* d materialnych wyrządzonych przez moje dziecko 

.....................................................................................................................w trakcie trwania warsztato* w. 

............................................................................
podpis rodzica


