ZAJĘCIA Z GOKISEM – DEKLARACJA 2018/2019
Prosimy dostarczyć wypełnioną deklarację osobiście do sekretariatu szkoły lub do Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Białym Kościele. Można również przesłać na adres gokis@wielka-wies.pl,
do dnia 4 października 2018r.
Deklaruję udział mojego dziecka………………………………………………………………………………. ucz. klasy…………………
w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez GOKiS w Szkole ………………………………………………………………..
prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji

Xx

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
a) warsztaty manualne (1x m-c, 90 min. koszt 26 zł za zajęcia)
b) zajęcia ceramiczne ( 1 x m-c 90 min., koszt 20 zł za zajęcia)
UWAGA!












Dzieci będą wpuszczane na zajęcia jedynie zgodnie z wpisem rodzica na deklaracji.
Dzieci będą wpuszczane na zajęcia jedynie PO WCZEŚNIEJSZEJ WPŁACIE rodzica lub opiekuna. Istnieje
możliwość dokonania płatności w biurze GOKiS w godzinach urzędowania lub przelewem na konto
bankowe GOKiS ,
Nr 57 8591 0007 0040 0004 5069 0002 - KBS Oddział Wielka Wieś
Wpłata musi znaleźć się na koncie w dniu poprzedzającym zajęcia.
Wpłata bez deklaracji nie zobowiązuje Instruktora do wpuszczenia ucznia na zajęcia
Wszelkie zmiany tzn. wpis, rezygnacja z zajęć lub zamiana zajęć MUSZĄ być zgłoszone w biurze GOKiS
osobiście lub mailowo.
W razie nieobecności dziecka nie ma możliwości zwrotu ani przenoszenia płatności na inny termin lub
rodzaj zajęć.
Podpisana deklaracja jest jednocześnie akceptacją wytycznych zawartych w regulaminie.
GOKiS zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć niezależnych od organizatora .
PEŁNY REGULAMIN JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ GOKIS , W BIURZE GOKIS

Oświadczam, że moje dziecko:
posiada ubezpieczenie NNW w firmie……………………………………………………………..
nie posiada ubezpieczenia NNW i biorę za nie pełną odpowiedzialność z ww tytułu

……………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

..…………………………………………………..

………………………………………………………..
telefon i email

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Krakowska 172, 32 – 089 Biały Kościół
2. Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz, z którą
można skontaktować się poprzez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Ośrodka Kultury i
Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów
wykonawczych.
5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
- Urząd Gminy Wielka Wieś,
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Ośrodka,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- bankom w zakresie realizacji płatności,
- podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Ośrodek
przez przepisy prawa,
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe,
natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Kontakt: 12 419-19-21, gokis@wielka-wies.pl, www.gokis.wielka-wies.pl

