
 

Załącznik  nr 2 do Regulaminu funkcjonowania zespołów, klubów i kół zainteresowań działalności 

kulturalnej w Centrum Kultury w Łęcznej w sezonie 2022/2023. 

 

CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ 

KARTA UCZESTNIKA - SEZON ARTYSTYCZNY 2022/2023 

(OSOBY PEŁNOLETNIE) 

 
 

NAZWA  ZESPOŁU/ RODZAJ  ZAJĘĆ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: 

DATA URODZENIA, KLASA: 

 

ADRES: 

 

Nr  TELEFONU:   

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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:  

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w zajęciach 

prowadzonych przez Centrum Kultury w Łęcznej, 

wyrażam zgodę na wykonywanie i publikację zdjęć oraz materiałów filmowych za pośrednictwem 

dowolnego medium podczas zajęć i wydarzeń kulturalnych w celu zgodnym z prowadzoną  przez 

Centrum Kultury w Łęcznej  działalnością, 

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofercie kulturalnej i działalności Centrum Kultury  

w Łęcznej, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizatorów wszelkiego 

rodzaju  konkursów w tym plastycznych, tanecznych w których podopieczni Centrum Kultury w 

Łęcznej wezmą udział. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  publikacji  w mediach i na stronie 

internetowej  Centrum Kultury w Łęcznej laureatów wszelkich konkursów. 

  w sytuacjach wymagających na pomiar temperatury wyrażam  zgodę  

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach CK w dobie koronawirusa i świadom jestem 

istniejących zagrożeń z tego tytułu   

 

 

……………………………………………………………… 

data i podpis 

 

 

 

 



 

 

Oświadczam,  że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin funkcjonowania zespołów w Centrum 

Kultury w Łęcznej, dostępny w placówce i na www.ck.leczna.pl. 

Oświadczam, iż zobowiązuję się do uiszczania miesięcznej, niezależnej od frekwencji opłaty za zajęcia  

w  grupie :                               w Centrum Kultury w Łęcznej w wysokości 

do 10 dnia każdego miesiąca. 

W przypadku  rezygnacji z zajęć zobowiązuję się do uregulowania  wszelkich zobowiązań  powstałych  

do momentu powiadomienia o rezygnacji. 

 

 

 

Dokonując wpłat za przynależność  do zespołów Centrum Kultury  w Łęcznej na konto : 

(PKO BP  81 1020 3206 0000 8802 0084 1064 Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1,  

21-010 Łęczna), w tytule przelewu należy podać: 

-imię i nazwisko uczestnika zajęć, 

-nazwa grupy/zajęć, w których uczestniczy 

-miesiąc, którego ta wpłata dotyczy 

 

 

ŁĘCZNA , DNIA  

 

__________________________________ 

     podpis   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 

Łęczna, tel: 81 7521547 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: adam.walczuk@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w zajęciach prowadzonych przez Centrum Kultury oraz w 

celu promocji Centrum Kultury, wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów filmowych za pośrednictwem 

dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Centrum Kultury działalnością. Prowadzenie  

dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie wizerunku oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających  

z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6.  Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest  wykluczenie 

z udziału z zajęć. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  


