
 
 

Karta zgłoszeń uczestnika na zajęcia Ferie zimowe w Bibliotece „Rusz głową – świat 
bez telefonu też istnieje” 

 
W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny.  

Karta jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu. 
 
 
Termin: ………………………………………………. 
 
   
 

 

Administrator danych osobowych 
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklanach z/s w Jankowicach 
ul. Kościelna 19 
44-264 Jankowice  
Zwany dalej GBP w Świerklanach z/s w Jankowicach  

 
 
 
 
 
 

 
Jankowice  
dnia…………………………… 

 
 
 

 
DANE UCZESTNIKA 

 
Imię 

 
Nazwisko 

 
Data urodzenia/PESEL 

 
DANE KONTAKTOWE 

 
Ulica i numer domu 

 
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

 
Telefon kontaktowy 

 
Adres e-mail 

 
DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

 
Imię 

 
Nazwisko 

 
Telefon kontaktowy 

 
Adres e-mail 



1. Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo w zajęciach*: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejsce na wpisanie wybranych zajęć) organizowanych przez GBP w Świerklanach z/s w Jankowicach. 

 

2. Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka/ 
swojego zdrowia* podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GBP w 
Świerklanach z/s w Jankowicach. 

3. Akceptuję w całości Regulamin zajęć, który stanowi załącznik do Karty Zgłoszeń 
 

 

……….…………………………………………….  
                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

4. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie                   
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich 
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Wyrażam [ ] / nie wyrażam [ ] zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/ mojego 
wizerunku* w materiałach promocyjnych (sprawozdania, informacje do prasy itp.) 
dotyczących oferty przygotowanej przez GBP w Świerklanach z/s w Jankowicach. 

 

 

………………..................…...……………… 
                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 

 

6. Wyrażam [ ] / nie wyrażam [ ] zgodę na przesyłanie mi informacji o działalności oraz 
wydarzeniach organizowanych przez GBP w Świerklanach z/s w Jankowicach. 

 

 

………………..................…...………………  
                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

7. Wyrażam [ ] / nie wyrażam [ ] zgodę na udzielenie pierwszej pomocy w razie zagrożenia życia 
mojego dziecka przez instruktora/ opiekuna. 
 

 

………………..................…...………………  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

 

8. Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Świerklanach z/s w Jankowicach przy ul. Kościelna 19. 

9. Inspektor Ochrony Danych: Marek Woźniak, kontakt: iodo@marwikpoland.pl 
10.  Celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach.  
11.  Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach, następnie 

przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, 
Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.  

mailto:iodo@marwikpoland.pl


12. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

14. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział 
w zajęciach. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie 
brak możliwości realizacji udziału w zajęciach. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


