
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

KATOLICKI DOM KULTURY IM.KS.KARD. A. S. SAPIEHY  

KRAKÓW, UL. BOBROWSKIEGO 6 

 

 

 

I DANE DZIECKA 

 

RODZAJ ZAJĘĆ………………… 

 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………… 

2. PESEL……………………………………………………………………….……………………… 

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna..................................................................... ……………………… 

5. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna..........……………………………………… ……………………… 

6. Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbierania dziecka (imię i nazwisko, numer telefonu) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest KATOLICKI DOM KULTURY IM.KS.KARD.A.S.SAPIEHY 

W KRAKOWIE, w zakresie podanym w niniejszej karcie, czyli:  

 a. imię i nazwisko dziecka,  

 b. PESEL dziecka 

 c. adres zamieszkania 

 d. danych kontaktowych rodzica (opiekuna), 

 e. danych dotyczących uczuleń dziecka oraz przyjmowanych przez niego leków, 

 f. dodatkowych danych podanych przez Państwa w niniejszej umowie dotyczących staniu zdrowia 

 dziecka. 

2. Podanie danych nie jest konieczne, jednak jest niezbędne do uczestniczenia dziecka w zajęciach 

organizowanych i prowadzonych przez KDK w roku szkolnym 2019/2020  

 – brak podania danych uniemożliwia korzystanie z zajęć. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa Państwa 

dziecka w organizowanych zajęciach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu kiedy Pani/Pana dziecko będzie uczestniczyło w 

zajęciach 

5. Pozyskane dane będą  przekazywane do systemu danych do UMK -ODPN i podmiotom 

współpracującym. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych do czasu zakończenia uczestniczenia dziecka 

na zajęciach, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. 

7. W przypadku usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub 

przeniesienia danych, Państwa dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach organizowanych i 

prowadzonych w Katolickim Domu Kultury. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia umotywowanego sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych, jednakże w tym przypadku Państwa dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach, których 

dotyczy niniejsza karta. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Urząd 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. (RODO). 



 

 

Oświadczam, że moje dziecko może samo wracać do domu po zakończeniu zajęć i że w tym czasie biorę  

za niego/nią pełną odpowiedzialność. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

     data (podpis rodzica lub opiekuna)

 

Oświadczam, że udzielam nieodpłatnie  zgody na rozpowszechnianie mojego wizerunku lub wizerunku 

reprezentowanego przeze mnie jako rodzica/opiekuna prawnego dziecka, utrwalonego podczas projektów 

realizowanych przez Katolicki Dom Kultury im.ks.kard A.S.Sapiehy 

Niniejszej zgody udzielam bezterminowo oraz celem realizowania zadań statutowych przez Katolicki Dom 

Kultury im.ks.kard A.S.Sapiehy, w szczególności związanych z promocją realizowanych działań. 

 

 

 

      …………………………………………………… 

      data (podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

 

 

 


