
Załącznik nr 2 
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH MGOKIS DOBCZYCE (DOROŚLI)

Rodzaj zajęć:

Imię i nazwisko : Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Tel. E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zamieszczonych w deklaracji, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., po. 922), dla potrzeb niezbędnych
do organizacji zajęć organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, a
także działań promocyjnych i reklamowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.  

Dobczyce, dnia......................................                           Czytelny podpis..............................................

1) Deklaruję  uczestnictwo  w  w/w  zajęciach  zorganizowanych  przez  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w
Dobczycach. Jednocześnie oświadczam, że:
a) zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  uczestnictwa  w  zajęciach  organizowanych  przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek

Kultury i Sportu w Dobczycach i akceptuję wszystkie jego zapisy,
b) zobowiązuję się do regularnego uiszczania w biurze Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

należności, w kwocie ustalonej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, na pierwszych
zajęciach w danym miesiącu, nie później, niż do 15 dnia każdego miesiąca,

c) wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam  zgody  na  publikację  mojego  wizerunku  utrwalonego  w  ramach  uczestnictwa  w
zajęciach jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub
dźwiękowej). Zgoda dotyczy używania, obróbki, powielania i wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika
zajęć na potrzeby promocyjne i reklamowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach. Wizerunek
uczestnika zajęć może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a
także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, - bez obowiązku
akceptacji  produktu  końcowego.  Zgoda,  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji  dotyczące  promocji  i  reklamy
działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, w szczególności publikacje na stronach
internetowych, portalach społecznościowych, a także w lokalnej i powiatowej telewizji i prasie. Wizerunek uczestnika
nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika zajęć lub naruszać w inny sposób jego dobra
osobiste;

2) Jestem świadomy/-a, że:
a) moje dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć organizowanych przez Miejsko –

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, a także promocji i reklamy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Dobczycach i nie będą udostępniane innym osobom,

b) dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych: Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce,

c) mam prawo dostępu do treści danych osobowych zwartych w niniejszej Deklaracji i możliwości ich poprawiania,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej Deklaracji jest dobrowolne,
e) niewyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  skutkuje  brakiem  możliwości  zapisu  i  uczestnictwa

w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.
f) brak zgody, o której jest mowa w pkt 1 lit c nie skutkuje brakiem możliwości zapisu  i uczestnictwa w zajęciach

Dobczyce, dnia......................................                           Czytelny podpis..............................................


