Deklaracja uczestnika zajęć kulturalno – artystycznych o zapoznaniu się z
Najważniejszymi informacjami dotyczącymi działalności
Domu Kultury „Stokrotka” w roku szkolnym 2020/2021
Imię i nazwisko : _________________________________________________________________
Adres : _________________________________________________________________________
Data urodzenia i PESEL: ___________________________________________________________
Telefon rodzica / opiekuna : _________________________________________________________
e-mail : _________________________________________________________________________
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa i wytycznymi dotyczącymi prowadzenia
zajęć kulturalno – artystycznych zawartymi w „Najważniejszych informacjach dotyczących działalności
Domu Kultury „Stokrotka” w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021. Jednocześnie zobowiązuje się do ich
bezwzględnego przestrzegania. Przyjmuję również do wiadomości że:
 Przy wejściu do budynku DK „Stokrotka” obowiązuje wszystkich dezynfekcja rąk.
 Osoby dorosłe, na terenie DK „Stokrotka”, obowiązuje nakaz maseczek ochronnych lub przyłbic.
 Do DK „Stokrotka” należy przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 Do DK „Stokrotka” nie można przyprowadzać dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.

Na terenie DK „Stokrotka” należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami co najmniej
1,5m. Nie ma możliwości oczekiwania na dziecko w budynku Domu Kultury.

Płaszcze, kurtki i inne okrycia wierzchnie dzieci zabierają ze sobą na salę zajęć.

Zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Dom Kultury
"Stokrotka" w ramach swojej działalności statutowej dla uczestników zajęć
kulturalno – artystycznych.
Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
administratora danych: Dom Kultury "Stokrotka" z siedzibą w Poznaniu, ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań,
będąc w pełni świadoma/y, iż dane te zostaną wykorzystane na cele realizacji zajęć kulturalno artystycznych, realizowanych w ramach działań statutowych Domu Kultury „Stokrotka”, w tym działań
dofinansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie przez Dom Kultury „Stokrotka” danych osobowych
mojego dziecka do instytucji publicznych, finansujących zajęcia kulturalno - artystyczne realizowane przez
Dom Kultury „Stokrotka” w celach niezbędnych do ich prawidłowej realizacji. Dane osobowe mogą być
także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych: Domu Kultury „Stokrotka”. Wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć z udziałem
mojego dziecka na stronie internetowej Domu Kultury „Stokrotka”, na stronie Facebook Domu Kultury
„Stokrotka”, w materiałach promujących prowadzone zajęcia kulturalno – artystyczne oraz we wszelkich
innych materiałach Domu Kultury. Wyrażam zgodę na przesyłanie aktualnej oferty Domu Kultury
„Stokrotka” i innych materiałów promocyjnych drogą elektroniczną.
Rodzic /opiekun dziecka, którego dane są gromadzone i przetwarzane przez administratora: Dom
Kultury „Stokrotka” posiada prawo dostępu w każdej chwili do treści danych dziecka oraz ich poprawiania,
aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
…………………………………….
Data i podpis rodziców/opiekunów

