
 

Artystyczne Ognisko Wokalno-Baletowe im. Elwiry Kamińskiej w  Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” 

im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie 

Rok szkolny 2022 – 2023 

[Zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi literami, wysłać na adres e-mail centrum.edukacji@zespolslask.pl 

lub dostarczyć do siedziby Zespołu „Śląsk”] 

 

Imię i nazwisko dziecka: _______________________________________________________________________ 

Data urodzenia dziecka:________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania /pobytu ____________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego_______________________________________________________ 

Telefon: ____________________ Adres email: _____________________________________________________ 

Obywatelstwo: ___________________ 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANY OSOBOWYCH  

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny danych 

osobowych, dotyczących mojej osoby oraz uczestnika posiadając nieograniczoną władzę rodzicielską, zawartych w 

kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w 

rozumieniu 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 - dalej w treści:  RODO). Zgoda 

niezbędna jest do celów organizacji Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” 

im. Stanisława Hadyny. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dołączoną do formularza 

zgody. 

________________________      __________________________________ 

(miejscowość i data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku uczestnika 

przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 do celów 

promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz.U z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane podczas  Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego,  przechowywane są w archiwum Zespołu Pieśni i 

Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" 

im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 

prasowych, także w celach informacyjnych. 

________________________      __________________________________ 

(miejscowość i data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

mailto:centrum.edukacji@zespolslask.pl


ZGODA NA FORMĘ KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ, POCZTY 

TRADYCYJNEJ 

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących  Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego przez Zespół 

Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 drogą elektroniczną, 

telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 

2020 poz. 344). 

________________________      __________________________________ 

(miejscowość i data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 - dalej w treści:  RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (zwanym dalej 

Zespół „Śląsk”). Siedziba administratora znajduje się w Koszęcinie (42-286),  

ul. Zamkowa 3, tel. +48 (34) 310 64 15, e-mail:info@zespolslask.pl, www.zespolslask.pl 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: 

dane.osobowe@zespolslask.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w zakresie danych uczestnika i rodzica 

/opiekuna prawnego zawartych w formularzu zgody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

realizacji sprawy bądź umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji sprawy  

i wydarzeń. 

6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego 

zostanie Państwu przekazana odrębna informacja. 

7. Dane osobowe przechowywane będą: 

− przez okres w zależności od rodzaju sprawy, której dane osobowe będą dotyczyć, 

− przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane. 

8. Posiada Pani/Pan szereg praw: 

− dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania, 

− żądania ich sprostowania, 

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia RODO. 

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. 

Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem. 

9. Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 


