DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w bezpłatnych ZAJĘCIACH Otwartych Pracowni Twórczych OpenLAB podczas wakacji 2021r.
II TURA // III TURA
ZAJĘCIA WAKACYJNE W PRACOWNI PLASTYCZNEJ:
(proszę zaznaczyć, w który dzień dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

TURA II
□ 26.07.2021 (poniedziałek) // 10.00-13.00
□ 27.07.2021 (wtorek) // 10.00-13.00
□ 28.07.2021 (środa) // 10.00-13.00
□ 29.07.2021 (piątek) // 10.00-13.00
□ 30.07.2021 (piątek) // 10.00-13.00

TURA III
□ 16.08.2021 (poniedziałek) // 10.00-13.00
□ 17.08.2021 (wtorek) // 10.00-13.00
□ 18.08.2021 (środa) // 10.00-13.00
□ 19.08.2021 (piątek) // 10.00-13.00
□ 20.08.2021 (piątek) // 10.00-13.00

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:
….……………………………………………………………………………………….………….……
DATA URODZENIA UCZESTNIKA:
.…………………………………………………..……………………………………………….……
DANE KONTAKTOWE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO / PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………..………………………
……
Adres:
……………………….………………………………………………………………………………….............................
......……
Telefon + telefon alternatywny:
………………………………………………………………………………………………..…….....
E-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego małoletniego na samodzielne uczestniczenie w Zajęciach
Zgadzam się na udział mojego dziecka w w/w zajęciach organizowanych przez Fundację Lokalnych Inicjatyw
Społecznych w OpenLABie Głogów.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika …………………..…………………………..

Oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu
Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego nieletniego dziecka
z zajęć organizowanych przez Fundację. Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu zajęć przez moje dziecko
przejmuję nad nim bezpośrednią opiekę i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,
zachowanie oraz sposób powrotu do domu.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………..…………………………..

Regulamin uczestnictwa w zajęciach OPENLAB - dot. COVID-19
Zajęcia prowadzone są w reżimie sanitarnym obowiązującym ze względu na stan epidemii COVID-19:
•Dostosowanie liczebności grup
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•Dezynfekcja pomieszczeń przed i po zajęciach oraz pomiędzy grupami.
•W zajęciach uczestniczyć mogą TYLKO i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
•Jeżeli w domu lub w najbliższym otoczeniu przebywają osoby na kwarantannie albo w izolacji domowej, osoby te
nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
•Uczestnik deklaruje każdorazowo brak objawów chorobowych.
•Przed wejściem uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości.
•Podczas zajęć uczestnicy muszą mieć założone maseczki osłaniające usta i nos lub zachować dystans.
•Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy.
Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą
instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego małoletniego - dot. COVID-19
Oświadczam, że dziecko:
− nie miało kontaktu z osobami chorymi na koronawirusa COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni
− nie jest objęte obowiązkową kwarantanną
− nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach (gorączka, duszności, kaszel, itp.)
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania instruktora Pracowni Plastycznej w przypadku gdy:
- dziecko lub osoby, z którymi mieszka zostaną objęci kwarantanną,
- zachoruje na COVID-19 lub
-będzie miało kontakt z osobą zarażoną.
Oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19 i że
zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach w trakcie epidemii ustalonym przez organizatora zajęć
tj. Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych w Głogowie.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
…………………………..………………………………………………………….

Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych z zajęć
Wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Fundacja
Lokalnych Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Głogowie ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, do celów
związanych z przesyłaniem informacji dotyczących oferty Fundacji oraz marketingiem usług Fundacji.
▢ TAK / ▢ NIE
2. Przesyłanie informacji dotyczących działalności drogą elektroniczną i na podany przeze mnie adres e-mail
oraz drogą telefoniczną na podany przeze mnie numer telefonu przez Fundacja Lokalnych Inicjatyw
Społecznych z siedzibą w Głogowie ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów,
a także na użycie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów
wywołujących korzystając z przekazanego numeru telefonu.
▢ TAK / ▢ NIE
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć: Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
mojego / mojego dziecka (niepełnoletniego uczestnika zajęć) utrwalonego w postaci zdjęć i nagrań
filmowych w trakcie zajęć organizowanych przez Fundację do celów związanych z działalnością OpeanLABu
i Fundacji, celów archiwalnych oraz w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności
Fundacji (w tym publikacja na stronie internetowej OpenLABu i Fundacji i korespondujących portalach
społecznościowych). Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
▢ TAK / ▢ NIE
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Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację.
▢ TAK / ▢ NIE
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika
…………………………..…………………………..

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 0000368272, z siedzibą
w Głogowie ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, posiadająca numer statystyczny REGON: 000645398 oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP: 693-216-51-74, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych lub/i administrator
danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące
informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka:
Podstawa prawna przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, w związku umową w przedmiocie uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Fundację (dalej: „Umowa”). W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych lub/i na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć
organizowanych przez Fundację w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Fundacji,
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO ) tj. na podstawie dobrowolnej zgody. Dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, przy czym
konieczne do zawarcia i realizacji Umowy oraz niezbędne do spełnienia przez Fundację obowiązków ustawowych
związanych z zawarciem i realizacją Umowy. W zakresie przekazania Administratorowi danych do celów
marketingowych oraz danych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych
podczas zajęć organizowanych przez Fundację, w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności
Fundacji, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Cele przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
zawarcie i realizacja Umowy oraz spełnienie przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i
realizacją Umowy. W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora
marketingu produktów i usług. W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań
filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację, celem przetwarzania danych w związku
z wykorzystaniem zdjęć/nagrań jest promocja działalności Fundacji. Prawa osoby, której dane dotyczą:
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka i ich
sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana
dziecka narusza przepisy RODO.
Cofnięcie zgody:
Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, zgoda na wykorzystanie zdjęć
i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację może zostać cofnięta w dowolnym
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momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane:
1. w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od daty sporządzenia
dokumentu;
2. w zakresie danych zawartych w dokumentach, które mogą być istotne dla dochodzenia roszczeń z
Umowy
- przez 10 lat od dnia, kiedy roszczenia stały się wymagalne;
chyba, że terminy te na skutek zmiany przepisów ulegną zmianie.
Dane przetwarzane w celach marketingowych, dane w postaci wizerunku przetwarzane w związku ze zgodą na
wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację będą
przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty świadczące dla
Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla
przykładu mogą to być podmioty zewnętrzne świadczące dla Fundacji usługi w zakresie obsługi księgowości. Dane
osobowe uczestnika zajęć (Imię i nazwisko, miasto zamieszkania, wiek dziecka) mogą być przekazywane również
podmiotom trzecim w związku z uczestnictwem w konkursach i wydarzeniach w ramach zajęć prowadzonych przez
Fundację – w tym zakresie dane osobowe uczestnika mogą zostać użyte przez podmioty trzecie w szczególności do
oznaczenia prac konkursowych stworzonych przez uczestnika oraz przetwarzane w związku z promocją
konkursu/wydarzenia (np. w ramach foto/wideorelacji z konkursu/wydarzenia).
Inspektor Ochrony Danych (IOD):
W Fundacji powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu
email: flis@flis.org.pl.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
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