
............................................................                                                         Chobienia, dnia ........................... r.
   imiona i nazwisko rodzica / opiekuna

ZGŁOSZENIE

Dane uczestnika zajęć ...................................................................................................
(imię i nazwisko)

Data urodzenia ............................................................................................................
(dd/mm/rok,  miejscowość)

Adres zamieszkania ......................................................................................................

Telefon kontaktowy* .......................................................................................................

Zgłoszenie udziału w:
 zajęciach rękodzieła: robienia biżuterii, szycia itp.

W świetlicy …………………………………………………………………
miejsce prowadzonych zajęć

prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Chobieni w roku  .......................................................... 

………………………………………………………
czytelny podpis zgłaszającego / rodzica lub opiekuna prawnego  dziecka*

Regulamin
1.Zobowiązuję się do do systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane przez CHOK. Swoje nieobecności 
będę zgłaszał/a, instruktorowi zajęć lub pracownikowi CHOK działającemu na świetlicy, gdzie odbywają się zajęcia.
2.Zobowiązuję się do do systematycznego regulowania zobowiązań finansowych do 5 każdego miesiąca za 
uczestnictwo moje / mojego dziecka* w zajęciach wybranych w zgłoszeniu.
Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi  10 zł zajęcia
3. Zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu w świetlicach:
Chobienia - poniedziałek: 16:00 - 19:00 
-
W szczególnych przypadkach  (np. wynajem sali) zajęcia mogą być przesunięte na inny dzień tygodnia.
Informacje szczegółowe udziela prowadzący zajęcia oraz zamieszczane będą na stronie CHOK i  Facebooku. 
4. Czas trwania zajęć:
- dzieci 1,30 min
- młodzież, dorośli 1,30 min
5. Miejsce prowadzenia zajęć
- kawiarnia Ośrodek Kultury/ wyznaczona świetlica CHOK
6. Planowany termin rozpoczęcia zajęć – ………………..r.
7. Zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach jest równoczesne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez CHOK 
danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach oraz  wizerunków indywidualnych uczestników w mediach tj. 
stronie internetowej CHOK i Facebooku CHOK. Jednocześnie jest równoznaczne z przyjęciem  do wiadomości, że 
wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji placówki i nie będzie naruszał godności człowieka. 
Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje każdemu prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz 
żądania ich usunięcia, jak również wycofania powyższej zgody.

……………………………………………………
 czytelny podpis zgłaszającego / rodzica lub opiekuna prawnego dziecka*

ZGODA
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na wykorzystanie przez Chobieński Ośrodek Kultury numeru telefonu w celach kontaktowych 
związanych ze złożonym wnioskiem 

………………………….…………….
                       Data, imię i nazwisko uczestnika zajęć 

lub rodzica/opiekuna*
• Niepotrzebne skreślić.



KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKU O ZAMÓWIENIE ORGANIZACJI IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - 

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym z mocy prawa oraz innym podmiotom, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa obowiązującego 
Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, 
możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także 
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej 
zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy.
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	ZGŁOSZENIE

