Zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego
do projektu ”Otwarci na kulturę w sieci” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Wąsoszu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

.................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
..................................................... .............................................................
(telefon kontaktowy, email rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:
1.

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka))
.....................................................................…………………………………………………………………………..................

w warsztatach cyfrowych opowieści online organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu
w ramach projektu ”Otwarci na kulturę w sieci” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Kultura w sieci” / 1.06- 30.10. 2020r/, prowadzonych przez Sylwię Żółkiewską
2.
3.
4.

dziecko posiada dostęp do komputera/ tabletu/ smartfona oraz wi-fi.
znany jest mi program i charakter prowadzonych warsztatów/zajęć oraz jestem świadomy/a rodzaju zajęć, w których
będzie uczestniczyło moje dziecko.
w imieniu mojego dziecka przekazuję na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu autorskie prawa majątkowe na
wszelkich polach eksploatacji do jakichkolwiek utworów wykonanych lub współwykonywanych przez moje dziecko
w ramach uczestnictwa w szczególności akceptuję fakt, że GOKiS będzie udostępniał dzieło na podstawie wolnych
licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/, wyrażam zgodę na wykonywanie przez GOKiS praw zależnych
do tych utworów i nie będę dochodził/ła żadnych roszczeń wobec organizatorów z tytułu praw autorskich i praw
pokrewnych dotyczących tych utworów.

............................................... dnia ................................
(miejscowość)

...........................................................
(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uczestnictwem mojego dziecka ………………………………………………………………………………w projekcie
”Otwarci na kulturę w sieci” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
1.

 wyrażam zgodę ̨ na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka; tj imię i nazwisko dziecka ,telefon,

2.

email), zawartych w niniejszym zezwoleniu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji projektu.
 wyrażam zgodę ̨ na udział mojego dziecka w badaniu ewaluacyjnym na potrzeby projektu.
……………………………………………………………………………….
(Data, czytelny podpis)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….. oświadczam, że wyrażam zezwolenie na rejestrowanie
i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………….., którego jestem
rodzicem/opiekunem prawnym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu.
Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z projektu „Otwarci na kulturę w sieci”
realizowanego przez GOKiS w Wąsoszu dofinansowanego ze środków NCK w ramach programu „Kultura w sieci”:
 jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania wizerunku na
stronach internetowych GOKiS, NCK, UG Wąsosz oraz na portalach społecznościowych, na których GOKiS posiada konto,
na portalu internetowym e-grajewo oraz w Tygodniku Podlaskim „Kontakty”/ partnerzy medialni/ w celach
informacyjnych oraz promocji zadania.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
............................................... dnia ................................
(miejscowość)

...........................................................
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu
w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą ul. Piaskowa
1, 19-222 Wąsosz; email: gok3@o2.pl
2) W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo
kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo:
iodo@gminawasosz.pl lub pisemnie na adres Ośrodka.
3) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu “Otwarci na kulturę w sieci” na
podstawie udzielonej zgody w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO i art. 6 ust.1 lit. e ),
4) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, podanie danych
jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w warsztatach.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ̨ następujące kategorie podmiotów:
- podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
- inne podmioty, które przetwarzają ̨ powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie
podpisanych stosownych umów.
- Narodowe Centrum Kultury
- partnerzy medialni w projekcie /e-grajewo, Tygodnik Podlaski „Kontakty”
6) Państwa dane będą umieszczane na profilu społecznościowym Facebooku , co do którego Komisja UE stwierdziła
odpowiedni stopień ochrony danych ( adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji).
7) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez
okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka. W przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo :
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do złożenia oświadczenia
o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu

