DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ REGULARNYCH
W KLUBIE ………………………..

Nazwa zajęć
Czas trwania zajęć
Imię i nazwisko uczestnika zajęć
Wiek dziecka (w latach)
Adres zamieszkania
nr tel. uczestnika i/lub
imię, nazwisko, nr tel. opiekuna, /e-mail
I. ZASADY ODPŁATNOŚCI – DOTYCZY TYLKO ZAJĘĆ PŁATNYCH
1. Wysokość opłaty za zajęcia jest naliczana wg cennika.
Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną nieobecność uczestnika.
2. Opłaty za zajęcia można regulować:
a) w kasie Klubu (odpowiednio do miejsca prowadzenia zajęć)
b) przelewem na konto Ośrodka Kultury - Bank PKO BP 64 1020 2892 0000 5102 0755 0801,
z zaznaczeniem: nazwy Klubu, w którym zajęcia się odbywają; nazwy zajęć; okresu, którego opłata
dotyczy; imienia i nazwiska uczestnika.
3. Zawieszenie pobierania opłat następuje w kolejnym miesiącu po rezygnacji z zajęć. Rezygnacji można
dokonać w formie pisemnej (w tym mailowej) lub telefonicznie.
4. Uiszczanie opłat za zajęcia następuje (właściwe zakreślić)





z góry, najpóźniej do 10 danego miesiąca
każdorazowo przed zajęciami
w innym przyjętym terminie …………………………….

5. Uczestnik zajęć obowiązany jest do terminowego regulowania opłat za zajęcia.
6. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpłaty do kasy Klubu lub uznania konta Ośrodka.
7. W przypadku zaległości kierownik klubu może zawiesić uczestnika w korzystaniu z zajęć do momentu
dokonania zapłaty.
II. Oświadczam, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego udział w zajęciach
(dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………………………).

III. OŚWIADCZENIE
Regulamin zajęć regularnych jest dostępny u kierownika Klubu oraz na stronie internetowej Ośrodka
Kultury Kraków-Nowa Huta www.krakownh.pl
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć regularnych.

………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna
IV. DANE OSOBOWE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji zajęć
regularnych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1 w Krakowie 31-949.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników zajęć regularnych, do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników oraz w przypadku dzieci w celu umożliwienia
kontaktu z opiekunami (zwłaszcza w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji).
Właściciel danych lub rodzic/ opiekun dziecka ma prawo żądać od Administratora danych wglądu, modyfikacji
oraz usunięcia.
Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował
o podmiocie przetwarzającym.
Inspektor Ochrony Danych kontakt e-mail: rodo@krakownh.pl.
ZGODY





Wyrażam zgodę (w razie wyrażenia zgody zakreślić pole) na przetwarzanie danych osobowych moich
oraz mojego dziecka, w tym danych zdrowotnych, przez Administratora danych w zakresie
niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia zajęć regularnych, zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem RODOi.
Wyrażam zgodę (w razie wyrażenia zgody zakreślić pole) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
przez Administratora danych w celach realizacji działalności statutowej (cele związane z dokumentacją
działalności i promocją). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i pomaga promować Ośrodek Kultury
Kraków – Nowa Huta.

Jeśli osoba wypełniająca formularz podaje dane osoby trzeciej (np. odbiór dziecka z zajęć przez inne osoby
niż opiekun) zobowiązuje się tym samym do powiadomienia jej o tym fakcie.



Potwierdzam zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych

………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna

ogólne rozporządzenie RODO: Rozporządzenie 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.
i

