
KARTA ZGŁOSZENIA 

„Ferie Browerie” CK „Browar B.”  30.01-10.02.2023 r. 

 

 

 

NAZWA ZAJĘĆ Ferie Browerie 

 

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

Data, miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Szkoła  

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 

Imiona i nazwiska 

rodziców / opiekunów 

 

Adres e-mail, telefon 

kontaktowy, adres 

zamieszkania 

 

 

 

1. Nie przewiduje się zwrotu kosztów wynikających z nieobecności uczestnika na zajęciach. 

2. Oświadczam, że dziecko jest objęte całorocznym ubezpieczeniem. 

3. Centrum Kultury „Browar B.” nie zapewnia wyżywienia i napojów. 

4. Zapoznałam/em się z informacją Centrum Kultury „Browar B.” dotyczącą ochrony danych osobowych (na odwrocie 

karty) – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez CK „Browar B.” zdjęć z zajęć i zawartego w 

nich wizerunku mojego dziecka, na potrzeby organizowanych przez CK „Browar B.” imprez artystycznych, wystaw i 

innych przedsięwzięć mających na celu promowanie działalności na następujących polach eksploatacji: internetowych 

stronach CK „Browar B.” (www.ckbrowarb.pl,  facebook.com/ckbrowarb/, instagram.com/centrum_kultury_browar_b/) w 

folderach reklamowych, na plakatach, ulotkach, w kalendarzach oraz gadżetach promujących działalność artystyczną 

Centrum Kultury „Browar B.” oraz w innych publikacjach wydawniczych. 
6. Oświadczam, że wg mojej wiedzy dziecko jest zdrowe. 
 

 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko po zajęciach ….................................................................................................... 
(podpis)      

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu …........................................................................................... 

(dotyczy dzieci w wieku od 7 lat) 
(podpis)      

 

 

 Włocławek, dnia ….................................................. 

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                         Podpis 

 

 

 

 

 

pieczęć CK „Browar B.” 

http://www.ckbrowarb.pl/
http://www.facebook.com/ckbrowarb/
https://www.instagram.com/centrum_kultury_browar_b/


INFORMACJA CENTRUM KULTURY „BROWAR B.” DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Kultury „Browar B.” we 

Włocławku, ul. Łęgska 28,  

tel: 544270230, e-mail: sekretariat@ckbb.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 661 972 190. 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

4.  Odbiorcami Państwa danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i 

celach, które wynikają z przepisów prawa. 

5. Posiada Państwa prawo do: 

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, 

że przepisy RODO będą stanowiły inaczej); 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 6.  Państwa dane osobo we będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z 

przepisów prawa. 

 


