
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w warsztatach artystycznych 

 „Festiwal Sztuki  w PCEiK” 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/na, jestem rodzicem/ opiekunem prawnym  

 

dziecka …………………………………………………………….. ur. dn. …………………… 

i korzystam z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego 

dziecka. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki regulaminu warsztatów 

artystycznych, których organizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka we wszelkich czynnościach odbywających się 

z udziałem dzieci w ramach ww. warsztatów.  

 

Oświadczam również, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

praktycznych, grach i zabawach prowadzonych w ramach ww. imprezy.  

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót mojego dziecka z warsztatów. 

 

 

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) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji 

i Kultury,56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich skutkować będzie 

brakiem możliwości uczestniczenia w warsztatach. 

 

 

 

Oleśnica ………………                                                                   ……………………………… 
podpis rodzica/ prawnego opiekuna 


