
Załącznik nr  2  

do Regulaminu Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych,  
sezon …………. 

 

KARTA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNO-

EDUKACYJNYCH 
 

SEZON ………. 
 

Nazwa warsztatu: …......................................................................................................……….......................... 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …............................................................................................................................ 

 

Data urodzenia: …............................................................................................................................................... 

 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(Proszę zaznaczyć prostokąty znakiem „X”. Oświadczenia oznaczone gwiazdką „*” warunkują możliwość uczestnictwa w zajęciach.) 

 

Mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w zajęciach.* 

 

Zapoznałam/łem się z Regulaminem Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych umieszczonych  

w salach zajęć i na stronie internetowej www.wdkwielun.pl i  akceptuję jego postanowienia.* 

 

Zobowiązuję się do terminowego opłacania zajęć (………………………………………….).* 

 

Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

w Wieluńskim Domu Kultury znajdującą się na odwrocie. 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na otrzymywanie wiadomości e-mail  

z ofertą kulturalną Wieluńskiego Domu Kultury. Mój adres e-mail:  
 

…...................................................................................................................................................  

 

 

 

……………………………………                               ………………………………………… 

 Miejscowość, data                                                                      Podpis uczestnika zajęć  

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na nieodpłatne przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Wieluński Dom Kultury w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska w celach 

promocyjnych, w szczególności na umieszczenie ich na stronie internetowej www.wdkwielun.pl oraz na 

profilach Wieluńskiego Domu Kultury na portalach społecznościowych. 

 

 

 

 

……………………………………                               ………………………………………… 

 Miejscowość, data                                                                      Podpis uczestnika zajęć  



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W WIELUŃSKIM DOMU KULTURY 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy  

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem.  

Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl. 

 

2. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres  

e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807. 

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) – dla danych osobowych podanych w Karcie w zakresie: imię, nazwisko, data  

urodzenia, numer telefonu, przetwarzanych w celu organizacji, prowadzenia i rozliczania 

warsztatów artystyczno-edukacyjnych w Wieluńskim Domu Kultury; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a) – dla danych osobowych podanych w Karcie w zakresie: imię, nazwisko, adres 

e-mail przetwarzanych w celu informowania o ofercie kulturalnej Wieluńskiego Domu Kultury za 

pośrednictwem usługi newsletter, a także dla danych w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek 

przetwarzanych w celach promocyjnych Wieluńskiego Domu Kultury. 

Wymienione powyżej przepisy prawa dotyczą 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO. 

 

4. W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu  

prawo do: 

 żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych, 

 otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym 

formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora, 

 cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu w przypadkach, gdy 

to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody udzielonej przez Państwa (wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody). 

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas przedawnienia i dochodzenia 

roszczeń – dla celu przetwarzania opisanego w punkcie 3.a), lub do czasu wycofania udzielonej zgody – 

dla celów przetwarzania opisanych w punkcie 3.b).  

 

6. W przypadku uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez podmiot zewnętrzny (instruktora 

prowadzącego działalność gospodarczą), Państwa dane będą jemu udostępnione na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. W pozostałych przypadkach dane nie będą udostępniane 

podmiotom zewnętrznym. Lista instruktorów prowadzących działalność gospodarczą znajduje się  

w siedzibie Administratora Danych Osobowych. 

 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy 

RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 

 

8. Państwa dane przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie będą podlegać procesowi 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób 

automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu. 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, 

numer telefonu, ich niepodanie uniemożliwi Państwu zapis i uczestniczenie w warsztatach artystyczno-

edukacyjnych organizowanych przez Wieluński Dom Kultury. 


