
 

 

 

Ferie z Gminą Głogów 2023 

13 – 24 lutego 2023 r. 

 

Karta zgłoszenia dziecka – uczestnika ferii 

 

Imię i nazwisko dziecka:  

Wiek dziecka:  

Adres zamieszkania:  

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego:  

Telefon kontaktowy:  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach 

organizowanych przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów w ramach Ferii z 

Gminą Głogów 2023 i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów. 

 

 

……………… ……………………………... 

data czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów 

oraz Gminę Głogów wizerunku mojego dziecka …………………………… w celu 

promowania działań związanych z działalnością Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy 

Głogów oraz Gminy Głogów – poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych 

zarejestrowanych podczas realizacji zajęć w czasie trwania Ferii z Gminą Głogów na stronach 

internetowych organizatora i Gminy Głogów oraz w ich mediach społecznościowych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany 

wyłącznie w celu promocji placówki i nie będzie w jakikolwiek sposób naruszał godności 

mojego dziecka. 

 

 

……………… ……………………………... 

data czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 



Informacja dotycząca RODO 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani i dziecka jest Centrum Biblioteczno-

Kulturalne Gminy Głogów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e- mail: iod-cbk@gminaglogow.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka 

w Feriach z Gminą Głogów na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane przechowywane będą przez okres uczestnictwa dziecka w zajęciach lub do czasu 

wycofania zgody. Jednak techniczne aspekty działania Internetu nie zapewniają 

stuprocentowej możliwości całkowitego usunięcia raz umieszczonych danych, które 

mogą zostać zarchiwizowane przez serwisy takie jak google.com czy web.archive.org. 

5.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 

zawieranych umów powierzenia oraz uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia 

zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować 

brakiem możliwości udziału dziecka w zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


