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Sobótka, __ - __ - ____ 

 

Załącznik nr 2 

Deklaracja przystąpienia osoby małoletniej do zajęć: „Warsztaty szachowe” w 

Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce 

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach  

 

W związku z uruchomieniem zajęć stałych pt. Warsztaty szachowe, które prowadzone są 

przez Pana Kamila Gałuszkę, deklaruję udział córki/syna w cyklicznych-stałych zajęciach, które 

odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15:15-17:00* w Regionalnym Centrum Kultury 

Słowiańskiej w Sobótce przy ul. Fryderyka Chopina 25. 

Deklaracja uczestnictwa wiąże się z opłatą w wysokości: 20,00 zł za miesiąc. Opłatę należy 

uiszczać w sekretariacie lub bezpośrednio u osoby prowadzącej na początku każdego miesiąca (na 

pierwszych zajęciach).  

 

 

 

______________________________ 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

______________________________ 

Pieczęć, podpis Dyrektora ŚOK 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć. W przypadku, gdy zajęcia wypadną                 

w kalendarzowy dzień wolny, Warsztaty szachowe nie odbędą się.  

 



Załącznik nr 2a 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

Sobótka, __ - __ - ____ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (imienia i nazwiska oraz wizerunku i głosu)  

mojego dziecka _________________________________________ przez Ślężański Ośrodek Kultury w 

Sobótce w celu podejmowania działań edukacyjnych, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego 

wizerunku Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce, w szczególności poprzez 

zamieszczanie zdjęć i filmów na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 

prowadzonych przez ŚOK. 

 

                                                                                                                      
______________________________ 

                                                                                                                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna                 
 

Klauzula  informacyjna 

Administratorem danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Kultury, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 

Sobótka. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

rodo@apawlowicz.pl   Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 

lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań realizowanych 

przez ŚOK. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działaniami 

edukacyjnymi, promocją osiągnięć i utrwalaniem pozytywnego wizerunku Regionalnego Centrum 

Kultury Słowiańskiej w Sobótce i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych przepisami prawa.  Dane osobowe umieszczane na portalu 

społecznościowym Facebook oraz w serwisie YouTube znajdują się na serwerach umieszczonych poza 

granicami Unii Europejskiej. 

Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie 

ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do 

danych dziecka,  sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można 

także wycofać zgodę na przetwarzanie danych dziecka, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. 

 


