
Deklaracja uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach 

DZIECIĘCE IMPRESJE– SZTUKA WSPÓŁCZESNA DLA NAJMŁODSZYCH MIKOŁOWIAN 

 

WARSZTATY PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI W WIEKU 1-3 LAT WRAZ Z OPIEKUNEM 

 

Imię i nazwisko dziecka - uczestnika zajęć:  

Rok urodzenia uczestnika:  

Telefon kontaktowy do opiekuna uczestnika: 

(jedynie w celu informowania o zajęciach 

w ramach projektu "Dziecięce Impresje") 

 

 
W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadrat w sposób jednoznaczny wstawiając znak [X].  

Brak zaznaczonego kwadratu oznacza brak wyrażonej zgody. 
 

1. Ja, niżej podpisany opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w warsztatach organizowanych przez MDK 

w Mikołowie. 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku jako 

uczestnik zajęć: 

           Wyrażam                  Nie wyrażam  

zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z obecną organizacją i przebiegiem zajęć. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 

z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ja niżej podpisany opiekun dziecka dla celów 

promocyjno-informacyjnych związanych z prowadzonymi działaniami statutowymi przez MDK w Mikołowie polegających na 

publikowaniu prac z zajęć i wizerunku ich autorów w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji. 

           Wyrażam                  Nie wyrażam  

zgodę i zezwolenie na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego za pomocą wszelkich technik 

fotograficznych, telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w zajęciach: 

        na stronie www.mdkmikolow.eu  i  www.gazetamikolowska.eu oraz w prasie lokalnej – Gazecie Mikołowskiej; 

        na profilach Facebook, Instagram, YouTube MDK w Mikołowie i Gazety Mikołowskiej  

 

   Mikołów, dn. ……….……                                                                                                                                     ……….………………….………………….. 
                                                                                                                                                                             Podpis opiekuna prawnego dziecka  
 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.  
2. Jako opiekun prawny dziecka będącego autorem prac wykonywanych w ramach zajęć udzielam w jego imieniu przeniesienia 
nieodpłatnie prawa autorskiego do korzystania z prac i do ich wykorzystania przez MDK w Mikołowie zgodnie ze statusem instytucji 
kultury.   
3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzane 
obywa się na podstawie wyrażonej zgody bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody.  
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na następnej stronie. W klauzuli opisany został sposób 
wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie oraz inne prawa, które przysługują osobie, której dane 
osobowe przetwarza MDK w Mikołowie w związku z organizacją zajęć. 
 

   Mikołów, dn. ……….……                                                                                                                                     ……….………………….………………….. 
                                                                                                                                                                             Podpis opiekuna prawnego dziecka 
 
 
 
 
 
 
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
  z Funduszu Promocji Kultury.  

    

    

  

  

  

http://www.mdkmikolow.eu/
http://www.gazetamikolowska.eu/


Miejski Dom Kultury w Mikołowie reprezentowany przez Dyrektora instytucji informuje uczestników zajęć, a w przypadku osób 
niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych w formie poniższej klauzuli informacyjnej: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych dalej zwane: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:  
1. Administratorem danych zawartych na formularzu zgłoszenia na warsztaty jest organizator zajęć tj. MDK w Mikołowie, [43-190] Mikołów 
ul. Rynek 19. Dane kontaktowe: telefon +48 [32] 226 21 47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu. 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, 
których dane dotyczą można się kontaktować na adres e-mail iodo@mdkmikolow.eu lub korespondencyjnie na dane adresowe 
administratora z dopiskiem „dla IOD”. 
3. Dane osobowe podane na formularzu będą przetwarzane w celu zapisu dziecka i jego uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu 
"Dziecięce Impresje – sztuka współczesna dla najmłodszych mikołowian" i możliwości kontaktu z rodzicem, opiekunem uczestnika 
niepełnoletniego.  
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być przetwarzane przez administratora w celach podejmowanych działań promocyjno-
informacyjnych o realizowanych zajęciach, polegających na publikowaniu w mediach i prasie prac, wizerunku uczestników tych zajęć 
w formie zdjęcia lub fotorelacji.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
– art. 6 ust. 1 e) RODO - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi, który przetwarza dane osobowe w zakresie minimalnym [imię, nazwisko, wiek lub rok urodzenia] w związku 
z wypełnianiem zadań statutowych instytucji kultury [rozdział III Statutu] w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
– art. 6 ust. 1 a) RODO - zgoda uczestnika dorosłego lub w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzica, opiekuna prawnego na 
uczestnictwo w zajęciach  
– art. 6 ust. 1 lit f) RODO - usprawiedliwiony interes administratora w zakresie rozliczalności wymaganej przepisami ochrony danych 
osobowych oraz w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi; 
– art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w przypadku zezwolenia przez uczestnika 
dorosłego lub rodzica, opiekuna prawnego względem osoby niepełnoletniej na rozpowszechnienie, jeśli formuła zajęć będzie przewidywała 
działania z wykorzystaniem wizerunków uczestników zajęć; 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i dotyczy tylko tych danych, które są niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć, 
powiadomienia o zmianach w planie zajęć, czy o innych nagłych zdarzeniach mających wpływ na zajęcia. Brak podania wymaganych danych 
uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.  
6. Przechowywanie danych osobowych: 
–  dane imię, nazwisko, wiek [rok urodzenia] uczestnika zajęć w deklaracji zgłoszeniowej będą przechowywane zgodnie z wymaganiami 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
zajęcia zostały zakończone;  
–  w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej 
wycofania, chyba, że administrator dokona wcześniej usunięcia tych danych wskutek ustania ich celu przetwarzania np. dane kontaktowe 
lub inne podane w formularzu poza wskazanymi w pkt. 6 jako pierwsze będą usunięte do 30 dni licząc od dnia planowanego zakończenia 
zajęć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
– w zakresie prowadzonej przez administratora rozliczalności [np. w formie ewidencji] wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych [RODO]. 
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 
zgodnie z art. 28 RODO np. w zakresie świadczenia usług IT, hostingowych, teleinformatycznych, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony 
Danych lub inne podmioty działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze, jeśli wykażą interes prawny 
w dostępie do tych danych. 
8. Uczestnikowi zajęć, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzicowi, opiekunowi prawnemu, przysługuje prawo do dostępu do swoich 
danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich 
usunięcia oraz prawo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie 
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na 
zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków realizacji praw osób dostępnych na stronie internetowej 
w zakładce RODO/Wnioski-prawa osób lub sporządzić własny wniosek i przesłać na dane podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli lub dostarczyć 
osobiście do siedziby MDK. 
Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych 
danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych 
zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma zwrotną informację 
o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa. 
9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 
bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-
00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].  
10. Dane osobowe uczestników dorosłych, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich dane i ich rodziców, opiekunów prawnych nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wyrażona zostanie zgoda na 
publikowanie wizerunku uczestników zajęć na fanpage na FB, Instagram oraz YouTube, wówczas dane osobowe będą przekazywane poza UE. 
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników zajęć w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 


