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        KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I   
         DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU ŻDK 

 
 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY: 

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

..................................................................................................................................................... 

2. DATA URODZENIA: 

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

..................................................................................................................................................... 

3. KATEGORIA WIEKOWA: 

 ⃝ 5-6 LAT         ⃝ 7-9 LAT          ⃝ 10-12 LAT           ⃝13-15 LAT            

4. TYTUŁ UTWORU: 

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

...................................................................................................................................................... 

5. NAZWA I ADRES PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ: 

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

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

6. IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA/OPIEKUNA, NR TELEFONU, ADRES E-MAIL: 

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

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

7. RODZAJ AKOMPANIAMENTU: 



⃝  a capella                                     ⃝ półplayback   

 

8. OŚWIADCZENIE: 

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu Festiwalu i zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń 

organizatora.  

 

 
                                                                             
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), 
informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana dziecka  danych osobowych jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie 
przy ul Fabrycznej 3 

 inspektorem ochrony danych w Żychlińskim Domu Kultury  jest Pani Gabriela Kwiatkowska, z którą może się 
Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kulturazychlin@op.pl 

 Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z  
działalnością wychowawczą i opiekuńczą oraz promocji działalności ŻDK, a także osiągnięć i umiejętności 
uczestnika zajęć za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1 a), c), e) Rozporządzenia 
RODO.  

 nie udostępnia się Pani/Pana dziecka danych osobowych innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych, takich jak:  

– podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 Pani/Pana dziecka dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane 
przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u 
Administratora- Rzeczowy Wykaz Akt;  

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w 
przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie 
z prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych swojego dziecka jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/-y do ich podania.  

                                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                             ............................................ 
                                                                                    ( podpis rodzica/ opiekuna) 

 
 


