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Zarządzenie Nr 40 / 2021 
Dyrektora Domu Kultury w Łapach  

z dnia 25.08.2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia: 

 WZORU ZGŁOSZENIA / DEKLARACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

PROWADZONYCH W DOMU KULTURY W ŁAPACH 

 
 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury 

w Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z 

dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. 

Podl. Z 2020 r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

1. Wprowadza się wzór zgłoszenia/deklaracji uczestników zajęć prowadzonych w Domu 

Kultury. 

2. Zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego do zajęć prowadzonych przez 

Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Zgłoszenie uczestnika pełnoletniego do udziału w zajęciach prowadzonych przez Dom 

Kultury w Łapach 2021/22 - stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 40/2021  

Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25.08.2021 r. 

Zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego do zajęć prowadzonych 

przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 
 

 __________________________________________________________________________________ 

Nazwa pracowni  / imię nazwisko instruktora 

 _________________________________________________________________________  
Imię nazwisko dziecka / rok urodzenia 

 _________________________________________________________________________  
Imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 _________________________________________________________________________  
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 _________________________________________________________________________  
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 _________________________________________________________________________  
Numer KARTY DUŻEJ RODZINY 

Oświadczam, że: 

• wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach pracowni organizowanych przez DK w Łapach w 

terminie od  ................................ do  ...............................  , 

• stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach, 

• odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca przeprowadzenia 

warsztatów, 

• zapewniam, iż stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach, oraz zobowiązuje się przyprowadzać na 

zajęcia jedynie dzieci zdrowe, 

• biorę na siebie odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko w mieniu 

organizatorów oraz osób trzecich, 

• znany jest mi program i charakter prowadzonych zajęć oraz jestem świadomy(a) rodzaju zajęć, w których 

będzie uczestniczyło moje dziecko, 

• zapoznałem się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w zajęciach/pracowniach organizowanych przez Dom 

Kultury w Łapach, wprowadzonego Zarządzeniem 17/2021 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 29 

marca 2021r. 

• zobowiązuję się do uiszczania opłaty w wysokości ……..zł/miesięcznie (z góry do 10-dnia każdego miesiąca) 

zgodnie z Cennikiem zajęć Domu Kultury w Łapach wprowadzonego w Zarządzeniu nr 42/2021 Dyrektora 

Domu Kultury z dnia 31 sierpnia 2021r. 

Opłaty można realizować w kasie DK (pn-pt, 9:00-15:00) lub przelewem na konto DK  

Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186, w tytule proszę podać imię, nazwisko uczestnika, 

rodzaj pracowni, oraz miesiąc za który jest wnoszona opłata. 

 

Data:                                Czytelny podpis 

opiekuna prawnego 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 

i 2 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 (zwanego dalej RODO): 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, 

ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, email: 

sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może 

się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@dklapy.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) umożliwienia udziału w zajęciach oraz kontaktu związanego z udziałem w zajęciach, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

b) rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(w przypadku odpłatności za udział w zajęciach). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług 

pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa 

prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 

wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący 

archiwizacji.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach i jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości udziału w zajęciach. 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 40/2021  

Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25.08.2021 r. 

Zgłoszenie uczestnika pełnoletniego  

do udziału w zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 

 

 __________________________________________________________________________________ 

Nazwa pracowni / imię nazwisko instruktora 

 _________________________________________________________________________  
Imię nazwisko 

 _________________________________________________________________________  
Adres zamieszkania  

 _________________________________________________________________________  

Telefon kontaktowy uczestnika 

 _________________________________________________________________________  
Numer KARTY DUŻEJ RODZINY 

Oświadczam, że: 

• zgłaszam swój udział w zajęciach pracowni organizowanych przez DK w Łapach  

w terminie od  ............................ do  ...............................  , 

• stan mojego zdrowia pozwala na udział w zajęciach, 

• odpowiadam za swoje bezpieczeństwo w drodze do miejsca oraz z miejsca przeprowadzenia warsztatów, 

• zapewniam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach oraz zobowiązuje się do uczestnictwa w 

zajęciach jedynie, jeżeli jestem bez objaw choroby, 

• biorę na siebie odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przeze mnie w mieniu organizatorów oraz 

osób trzecich, 

• znany jest mi program i charakter prowadzonych zajęć oraz jestem świadomy(a) rodzaju zajęć, w których 

będę uczestniczył, 

• zapoznałem się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w zajęciach/pracowniach organizowanych przez Dom 

Kultury w Łapach, wprowadzonego Zarządzeniem 17/2021 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 29 

marca 2021r. 

• zobowiązuję się do uiszczania opłaty w wysokości ……..zł/miesięcznie (z góry do 10-dnia każdego miesiąca) 

zgodnie z Cennikiem zajęć Domu Kultury w Łapach wprowadzonego w Zarządzeniu nr 42/2021 Dyrektora 

Domu Kultury z dnia 31.08.2021r.  

Opłaty można realizować w kasie DK (pn-pt, 9:00-15:00) lub przelewem na konto DK  

Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186, w tytule proszę podać imię, nazwisko uczestnika, 

rodzaj pracowni, oraz miesiąc za który jest wnoszona opłata. 

 

 

Data:                                Czytelny podpis 

uczestnika zajęć. 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 

i 2 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 (zwanego dalej RODO): 

 

10) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, 

ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, email: 

sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/. 

11) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może 

się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@dklapy.pl. 

12) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

c) umożliwienia udziału w zajęciach oraz kontaktu związanego z udziałem w zajęciach, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

d) rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(w przypadku odpłatności za udział w zajęciach). 

13) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług 

pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa 

prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

14) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 

wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący 

archiwizacji.  

15) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

16) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

17) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach i jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości udziału w zajęciach. 

18) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
 

 

 

 

 

 

 


