Krakowskie Forum Kultury; 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
NIP: 6750007185; tel.: +48 12 422 08 14; mail: kfk@krakowskieforum.pl

Deklaracja uczestnictwa osoby niepełnoletniej
1.Zajęcia
1)Nazwa, miejsce i termin zajęć:
.............................................................
2)Pozostałe informacje:
.............................................................
2.Uczestnik (Imię i nazwisko; data urodzenia): .............................................................
3.Opiekun prawny zgłaszający uczestnika (Imię i nazwisko; telefon kontaktowy; mail): ..........................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.Zezwolenia
1.Zezwalam / nie zezwalam (niewłaściwe skreślić) na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu zajęć w KFK (dotyczy
dzieci, które ukończyły 10 rok życia).
2.W przypadku braku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu osobami uprawnionymi do odbioru dziecka są (imię, nazwisko, nr
telefonu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.Zezwolenia
5.Oświadczenie opiekuna prawnego
1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu zajęć edukacyjnych organizowanych przez Krakowskie Forum Kultury i w pełni
akceptuję jego zapisy.
2.Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Krakowskie Forum Kultury.
3.Oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na jego udział w zajęciach.
4.Wyrażam zgodę na:
1)fotografowanie oraz filmowanie dziecka w trakcie zajęć oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka poprzez publikację
fotografii oraz filmów w Internecie lub w formie drukowanej dla potrzeb promocji KFK bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
tak
nie
2)otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mail informacji na temat oferty KFK:
tak

nie

5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez KFK dzieł (utworów) wytworzonych w trakcie zajęć bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych. W szczególności KFK nabywa prawa do: publicznej ich prezentacji; utrwalania utworów dla potrzeb promocji
jako zapis elektroniczny; rozpowszechniania utworów w formie publikacji lub e-publikacji w sieci Internet dla potrzeb promocji KFK.
tak

nie

6.Oświadczam, że udział uczestnika w zajęciach (w tym zajęciach ruchowych) odbywa się na moją odpowiedzialność w zakresie ryzyka
zdarzeń losowych np. kontuzji lub uszkodzenia ciała na skutek ćwiczeń.
7.Oświadczam, że jest mi znana oferta zajęć, w tym: warunki finansowe.
8.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej Deklaracji
uczestnictwa osoby niepełnoletniej w zakresie związanym z udziałem w zajęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych.
9.Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185;
http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3)Przetwarzane danych i okres ich przechowywania:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy (podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział
w zajęciach edukacyjnych), w tym do identyfikacji osób uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz w celu
ochrony interesów administratora przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi
roszczeniami;
b) w celu oferowania usług oraz promocji KFK na podstawie zgody wydanej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do czasu jej
odwołania;
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c); w tym celu wykonywania obowiązków podatkowych przez czas wynikający z terminów dla
przechowywania dokumentacji podatkowej.
4)Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
5)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7)Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Kraków, dnia ..................… Podpis opiekuna prawnego uczestnika ………………………………
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