Załącznik nr 2
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach BOK

Deklaracja udziału
W stałych zajęciach artystycznych dla dzieci
organizowanych w BOK w sezonie kulturalnym……………………
……………………………………………………………………………………………
nazwa zajęć, grupa, godzina

Deklaruję udział mojego dziecka w wymienionych powyżej zajęciach stałych oraz
występach organizowanych przez BOK

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

oraz zobowiązuję się do ponoszenia miesięcznych opłat do 10 dnia każdego miesiąca
z tytułu jego udziału w zajęciach. Potwierdzam, że zapoznałem/am się również z regulaminem
zajęć BOK.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………….

Telefon……………………………. E-mail …………………………………………
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) BOK.
Wyrażenie dobrowolnej zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o programie BOK.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych (telefon, internet), zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca
2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od BOK.
Wyrażenie dobrowolnej zgody sprawi, że będziemy mogli się kontaktować w sprawach związanych z
udziałem dziecka w stałych zajęciach artystycznych.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas stałych zajęć artystycznych.
Wyrażenie dobrowolnej zgody sprawi, że będziemy mogli wykorzystywać i używać wizerunku dziecka
w celach promocyjnych BOK.
TAK

NIE

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Twojego dziecka zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest
Bielański Ośrodek Kultury (BOK), Adres: BOK, ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa tel.: 22 834 65
47 e-mail: sekretariat@bok-bielany.eu
2) Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Twojego
dziecka w zakresie działania BOK, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w BOK - za pomocą adresu e-mail: iod@bokbielany.eu
3) Dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane przez BOK na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach:
a) wywiązania się z umowy o prowadzeniu zajęć artystycznych Bielańskiego Ośrodka
Kultury,
b) marketingu działalności Bielańskiego Ośrodka Kultury.
4) Dane osobowe Twojego dziecka mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym
usługi na rzecz BOK, np. w związku z obsługą systemów informatycznych.
5) Dane osobowe Twojego dziecka nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane przez BOK przez okres uczestnictwa
w zajęciach artystycznych oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
7) Przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
RODO.
8) Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
9) Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
przepisów RODO.
10) Podanie przez Ciebie danych osobowych Twojego dziecka jest dobrowolne, ale konieczne
do uczestniczenia w stałych zajęciach artystycznych w BOK.

…………………………………….
Podpis prawnego opiekuna uczestnika

