Załącznik nr 2 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MUSZYNIE

Imię nazwisko uczestnika …………………………………………………………………...……………..
Tel. kontaktowy …………………………………………….……………

Ja …………………………………………………………….. deklaruję uczestnictwo w zajęciach
edukacyjno-artystycznych organizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Muszynie.
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem, akceptuję jego warunki i zgadzam
się na ich stosowanie w odniesieniu do mojego uczestnictwa, jednocześnie zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
Deklaruję uczestnictwo w następujących zajęciach:
L.p.

Lista organizowanych zajęć

1.

Nauka gry na pianinie

2.

Nauka gry na skrzypcach

3.

Nauka gry na gitarze klasycznej

4.

Nauka gry na gitarze elektrycznej

5.

Nauka gry na gitarze basowej

6.

Nauka gry na klarnecie

7.

Nauka gry na keyboardzie

8.

Nauka gry na saksofonie

9.

Nauka gry na akordeonie

10.

Zajęcia w zespole wokalnym: „Popradzkie Smyki”

11.

Zajęcia ceramiczne

12.

Zajęcia plastyczne

13.

Warsztaty ceramiczne

Deklaracja
(proszę zaznaczyć x)

……………………………………………………
(data i podpis uczestnika)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Muszynie, w związku z moim uczestnictwem w zajęciach
edukacyjno-artystycznych MGOK.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody w każdym czasie.
……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………
czytelny podpis

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę rozpowszechnianie mojego wizerunku
w szczególności poprzez umieszczanie w Telewizji Internetowej Muszyny zdjęć
i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych (utrwalonych)
podczas zajęć i występów organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Muszynie oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach,
konkursach i innych uroczystościach.
Ponadto, wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie zdjęć wykonanych
podczas występów oraz prób na stronach i profilach internetowych zarządzanych przez
MGOK, a także w mediach w celach informacyjno-promocyjnych.
Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………
czytelny podpis

Załącznik nr 4 do Regulaminu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna art. 13 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)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO.
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Muszynie; 33-370 Muszyna; ul. Kity 17.
2. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, pod e-mailem ido@muszyna.pl
lub pisemnie na adres Administratora.
3. Jakie dane osobowe przetwarzamy:
Administrator przetwarza dane osobowe, podane w niniejszym oświadczeniu
o wyrażeniu zgody, wizerunek, inne informację podane w związku z uczestnictwem
w zajęciach takie jak adres e-mailowy.
4. Cele i podstawy przetwarzania:
Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w celach prowadzenia i
realizacji
zadań
statutowych
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Muszynie w związku z uczestnictwem w zajęciach edukacyjno-artystycznych
MGOK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. m.in. w celu (i) organizacji zajęć, (ii)
ewidencji uczestników zajęć, (iii) przekazywania informacji o braku wpłat zajęcia,
informacji o zajęciach, imprezach, wydarzeniach, w celach archiwizacyjnych, a także
w celach promocyjno-informacyjnych w przypadku: (i) organizowania występów,
zawodów, konkursów oraz innych uroczystości, (ii) uczestnictwa w projektach, (iii)
umieszczania materiałów filmowych i zdjęć Telewizji Internetowej Muszyny (iv)
prowadzenia zestawień statystycznych.
5. Okres przechowywania danych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach
edukacyjno-artystycznych, po upływie tego okresu dane będą przechowywane do
celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa.
6. Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi
finansowo-księgowe, bankowe, ubezpieczeniowe, a także podmioty świadczące
usługi
kurierskie,
usługi
mailingowe
oraz instytucje
upoważnione
z mocy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: (i) prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; (ii) prawo do sprostowania (poprawiania) danych; (iii) prawo
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (iv) prawo do
przenoszenia danych.
8. Informacja o prawie cofnięcia zgody.
W każdej chwili ma Pan/i prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach
edukacyjno-artystycznych MGOK.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie
są przez Administratora profilowane.

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………
czytelny podpis

