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DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ / WARSZTATÓW   
(wypełniamy drukowanymi literami) 

 
 
NAZWA ZAJĘĆ / WARSZTATÓW:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane uczestnika zajęć: 

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

Wiek:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Adres e – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*wypełnić w przypadku osoby dorosłej 
 
Dane rodzica /opiekuna prawnego   
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Adres e – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
I. Informacja o przetwarzaniu danych 
 
Podanie DK „KADR” danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej 
udziału w zajęciach  i warsztatach.  Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału 
w powyższych zajęciach, rozliczeń oraz archiwalnym przez okres nie dłuższy niż 72 miesiące. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. 
Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-697), ul Rzymowskiego 32, zwany dalej Domem Kultury „KADR”. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Domu Kultury „KADR”  jest pod adresem: iod-mm@tbdsiedlce.pl. 
Więcej informacji na temat przetwarzania można uzyskać na stronie: https://www.dkkadr.waw.pl/polityka-
bezpieczenstwainformacji-klauzula-informacyjna-rodo/  
 
II. Oświadczenia i zgody 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć i warsztatów prowadzonych w Domu Kultury 
„KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz do 
regularnego wnoszenia opłat z tytułu przynależności do wybranej sekcji. Wyrażam również zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji uczestnika zajęć / warsztatów.  
  

 
Data i czytelny podpis ……………………………………………………………….  

 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego 
dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Dom Kultury „KADR”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy 
fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek oraz wizerunek mojego dziecka, 
dokumentujących wszelkie formy zajęć  oraz imprez organizowanych przez Dom Kultury „KADR”  oraz, że 
rozpowszechnianie przez Dom Kultury „KADR” mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w formie 
fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem 
dowolnego medium.  

TAK / NIE  
 
 

 
Data i czytelny podpis ……………………………………………………………….  



 Dom Kultury „KADR” info@dkkadr.waw.pl ul. Rzymowskiego 32 
w Dzielnicy Mokotów +48 22 843 88 81 02–697 Warszawa 
m. st. Warszawy www.dkkadr.waw.pl NIP: 521-14-42-401 

 

2 
 

 
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera zawierającego informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna na udostępniony przeze mnie adres poczty 
elektronicznej, tj. informacje dotyczące oferty zajęć  i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Dom 
Kultury „KADR”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom 
Kultury „KADR” który jest Administratorem danych osobowych zgodnie z informacją podaną powyżej. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy udzieleniu zgody na przesyłanie newslettera jest 
art. 6 ust 1. lit a) RODO. Dom Kultury „KADR” informuje, że podane przez Pana/Panią podane dane osobowe 
będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani wszystkie uprawnienia, jakie są 
wyszczególnione powyżej. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Podanie Dom Kultury „KADR” danych osobowych przy udzielaniu zgody na przesyłanie newslettera jest 
dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi wysyłanie newslettera.  

 
TAK / NIE  

 
 

 
Data i czytelny podpis ……………………………………………………………….  

 
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w 
zajęciach/warsztatach oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w 
zajęciach/warsztatach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Dom Kultury „KADR” nie ubezpiecza 
Uczestnika zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie udziela dalszych zabezpieczeń 
Uczestnika poza opisanymi Regulaminami Domu Kultury „KADR”.  
  

 
  

Data i czytelny podpis ……………………………………………………………….  

 


