
 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 
W ZAJĘCIACH I WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH CHDK   

 

 

Nazwa zajęć  
 

 
DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko   
  

Adres zamieszkania 
 

 

Numer telefonu komórkowego   
 

Data i miejsce urodzenia  
 

  
  DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku gdy uczestnik nie jest osobą pełnoletnią)  

Imię i nazwisko*  
 

Adres zamieszkania* 
 

 

Numer telefonu komórkowego*  
 

* w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia opiekun 

 

 

 

 

 
………………………………………….. 

Data i czytelny podpis pełnoletniego  

Uczestnika/ opiekuna osoby nieletniej 

 

 

 

 

 

 
 

 



Informacja dla uczestników zajęć artystycznych 
 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Chełmiński Dom Kultury z siedzibą  

przy ul. Dworcowej 40a, 86-200 Chełmno (dalej: ADO). 

2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w zajęciach artystycznych będą przetwarzane: 

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności 

zmierzających do zawarcia umowy i późniejszej jej realizacji, 

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu: 

 realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, 

 realizacji zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i promowaniu działalności 

kulturalnej. 

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu realizacji w interesie publicznym zadań 

związanych z:  

 tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, 

 organizowaniem imprez artystycznych.  

d. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami. 

e. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia zgody na pozyskiwanie 

i rozpowszechnianie wizerunku. 

3. Pana/Pani dane będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do realizacji zdań wynikających 

z celów przetwarzania – okres ten co do zasady nie powinien być dłuższy niż czas Pana/Pani uczestnictwa 

w zajęciach artystycznych. 

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania. 

5. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale bez wpływu na 

przetwarzanie dokonane już na jej podstawie. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, 

w którym zostały zebrane. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Odbiorcami Pana/Pni danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostaną 

udostępnione na podstawie przepisów prawa, a także w oparciu o umowy powierzenia lub Pana/Pani 

zgodę. 

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie 

Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji 

w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

11. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może 

Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny w dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość  

e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: dyrektor@chdk.pl. 

 

 

       ……………………………………………….. 
       Data i czytelny podpis pełnoletniego  
       Uczestnika/ opiekuna osoby nieletniej 
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