KARTA UCZESTNIKA
EKO LATO W BIBLIOTECE
TURNUS I (18.07 - 22.07)/
TURNUS II (25.07-29.07)*

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………….........................................................................
Wiek ……………………………………………………………………………………...................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*………………………………………………………………………..……………………………………….…...
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…
Nr telefonu………………………………………........................................................................................................................................

Powrót uczestnika do domu:
- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót dziecka do domu.
- upoważniam do odbioru mojego dziecka i jednocześnie wyrażam zgodę, aby następujące osoby odbierały moje dziecko:
1)……………………………………………………………………………………………………….
(proszę wpisać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego)
2).............................................................................................................................................................
(proszę wpisać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego)
____________________
Data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

REGULAMIN WARSZTATÓW „EKO LATO W BIBIOTECE”
Organizatorem warsztatów EKO LATO W BIBLIOTECE jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Kolegiackiej 3, 02-960 Warszawa.
Warsztaty są adresowane do dzieci powyżej 7. roku życia.
Warsztaty będą realizowane w dwóch turnusach:
18 - 22 lipca w godz. od 11:00-14:00
25 - 29 lipca w godz. od 11:00-14:00
Dziecko można zapisać tylko na jeden wybrany turnus.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach organizowanych przez Bibliotekę jest wypełnienie karty uczestnika
oraz akceptacja przez rodzica/opiekuna prawnego wszystkich punktów poniższego regulaminu.
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za drogę dziecka „z” i „do” Biblioteki.
Osoby uczestniczące w zajęciach są przyprowadzane do placówki nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem
i odbierane przez rodziców/opiekunów niezwłocznie po ich zakończeniu.
Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
a. Dostosować się do poleceń prowadzących.
b. Zachowywać kulturę i higienę osobistą.
c. Szanować mienie Biblioteki.
d. Mieć ze sobą drugie śniadanie, napój i obuwie na zmianę (w przypadku brzydkiej pogody).
e. Każdorazowo zgłaszać złe samopoczucie Instruktorom.
Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika warsztatów lub stwarzanie zagrożenia dla pozostałych
uczestników będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem dziecka z uczestnictwa
w warsztatach.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice /opiekunowie prawni.
Zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów EKO LATO W BIBLIOTECE i w pełni go akceptuję.
____________________
Data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

1.

2.

3.
4.
5.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIZERUNKU ORAZ INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/na ………………………………………., (imię i nazwisko) jako rodzic/opiekun prawny*
………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika) oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że organizowane
przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wilanów (dalej „Biblioteka”) Eko Lato W Bibliotece odbywające się w dn. 18.0729.07.2022r. będzie utrwalone fotograficznie, a powstałe zdjęcia zostaną wykorzystane do celów dokumentacji działań
oraz promocji Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wilanów, w tym mogą zostać opublikowane w serwisach internetowych
Biblioteki oraz wszelkich innych kanałach komunikacji Biblioteki.
Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie oraz rozpowszechnianie wizerunku mojego/ej syna/córki* utrwalonego na
materiale fotograficznym, o którym mowa w ust. 1, w dowolnym czasie, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym,
w tym na witrynach i portalach internetowych określonych w ust. 1.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż Biblioteka może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania
z mojego/mojego/ej syna/córki* wizerunku na zasadach określonych powyżej.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielana jest na czas nieokreślony oraz nieodpłatnie.
Niniejszym wyrażam także zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych mojego/ej syna/córki* –
imienia i nazwiska, wizerunku – w celach określonych w ust. 1 i przyjmuję do wiadomości następujące informacje
dotyczące przetwarzania tych danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wilanów jako administratora
danych:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Kolegiackiej 3, 02-960 Warszawa
2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Michał Gut adres e-mail: iod@sircomp.pl;
3) Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji zajęć oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom na
podstawie zgody wyrażonej poprzez zgłoszenie dziecka na warsztaty. Dane osób upoważnionych do odbioru
zostały pozyskane od rodziców lub opiekunów prawnych.
Wizerunek może być wykorzystany do celów promocji czytelnictwa i Biblioteki Wilanowskiej.
Podstawa prawna RODO art 6 ust.1 lit a, b oraz f.
4) Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa, lecz w każdym momencie zgoda może zostać wycofana.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych uczestnika lub opiekunów uniemożliwi korzystanie zajęć. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych przez osoby upoważnione do odbioru nie uniemożliwia uczestnictwa w zajęciach
uczestnika, ale nie będą mogły one odebrać go z zajęć.
5) Państwa dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia zajęć i zostaną usunięte po zakończeniu
i rozliczeniu wszystkich warsztatów. Wizerunek będzie przetwarzany przez czas publikacji w mediach
społecznościowych, stronie www, a następnie w celach archiwalnych przez nieokreślony czas lub do czasu
wycofania zgody.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
7) Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora danych
w celu realizacji warsztatów.
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
____________________
Data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wilanów, która jest ich
administratorem, w celach związanych z organizacją EKO LATA W BIBLIOTECE.
____________________
Data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
* niepotrzebne skreślić

