
 
Radzionków, ……………………………………………… roku 

 
KARTA  ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE 

obowiązująca w sezonie artystycznym trwającym od września 2020 roku do czerwca 2021 roku 

Prosimy o czytelnie wypełnienie karty DRUKOWANYMI  LITERAMI 

* Wykaz zajęć organizowanych przez CK „Karolinka” :  

 Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” - grupowe zajęcia taneczne – dzieci od 7 roku życia (nowi 

uczestnicy zobowiązani są do udziału w przesłuchaniu, po którym zostanie podjęta decyzja czy dziecko się 

kwalifikuje do Zespołu) 

 Rytmika z elementami tańca ludowego - grupowe zajęcia taneczne – dzieci w wieku 5-6 lat, 

 PASJA - grupowe zajęcia taneczne – od 9 roku życia,  

 Mała Pasja - grupowe zajęcia taneczne – dzieci w wieku 6-9 lat,  

 Balet - grupowe zajęcia taneczne – dzieci od 6 roku życia,  

 Rytmika - grupowe zajęcia taneczne – dzieci w wieku 4-6 lat, 

 Mała Rytmika - grupowe zajęcia taneczne – dzieci w wieku 3-4 lat,  

 Gimnastyka artystyczna - grupowe zajęcia – dzieci od 5 roku życia, 

 Zajęcia plastyczne - grupowe zajęcia – dzieci od 7 roku życia, 

 Kurs rysunku - grupowe zajęcia – od 10 lat, 

 Zajęcia wokalne – dzieci od 7 roku życia, 

 Nauka gry na instrumencie klawiszowym (pianino /keyboard) 

 Pozytywka – dzieci w wieku 1-3 lat, 

*Prosimy o podkreślenie właściwego. 
W przypadku kontynuacji tych samych zajęć należy podać grupę oraz imię i nazwisko instruktora lub dodatkowo 
ewentualną propozycję zmiany: 
 

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

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 

NAZWISKO  I  IMIĘ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATA  URODZENIA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES KORESPONDECYJNY (w przypadku uczestnika pełnoletniego): 

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

TELEFON i ADRES E-MAIL (w przypadku uczestnika pełnoletniego): ………………………………………., …………..……………………………… 

 

W PRZYPADKU UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
 

IMIĘ I  NAZWISKO: 1. …………………………………………………………         2.……………………………………………………………………  
 

ADRES KORESPONDENCYJNY:    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                         /kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania/ 

 

TELEFON  KONTAKTOWY 1. …………………………………………………       2. ………………………….………………………………………… 
 

ADRES  E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…    



Oświadczam, że zapoznałam/em się z: 

1. Regulaminem płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 
2. Regulaminem dla uczestników zajęć prowadzonych w Centrum Kultury „Karolinka” 
3. Regulaminem Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 

oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów powyższych Regulaminów, w szczególności do terminowego 
regulowania odpłatności za zajęcia, 
 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1  lit. a (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed 
zawarciem umowy) 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji i realizacji zajęć w Centrum Kultury „Karolinka”  
w Radzionkowie. 
 

Podpis uczestnika lub rodzica/opiekunów prawnych: 1. ……………………………….  2 …………………….………………… 

 

Oświadczam, że zgodnie z przysługującym mi prawem, jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych dziecka (dotyczy osób niepełnoletnich) 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka: 1. ………….……………………..   2. ……………………….……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Ś W I A D C Z E N I E 
STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ KARTY ZGŁOSZENIA 

 
 

1. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w zajęciach / udziału 
mojego dziecka w zajęciach. 

 
2. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na wykonywanie przeze mnie / przez moje dziecko ewolucji, 

figur akrobatycznych, podnoszeń podczas zajęć i występów. 
 

3. Właściwe zakreślić symbolem X w odpowiedniej kratce: 
 
□ Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć osobiście. 
 
□ Wyrażam zgodę na samodzielne uczęszczanie dziecka na zajęcia i powrót z zajęć. 
 
□ Upoważniam do przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć przez osoby wskazane 

w dalszej części Karty 
 

4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na mój udział /udział mojego dziecka w koncertach 
okolicznościowych  organizowanych przez placówkę.  

 
5. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku lub wizerunku mojego dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej), 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 
i dokumentacji filmowej) przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie oraz instytucje 
współpracujące z Centrum (np. Urząd Miasta Radzionków, Stowarzyszenie Miłośników 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, instytucje będące współorganizatorami wydarzeń). 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
Wizerunek mój/mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe mogą być 
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających 
na potrzeby działalności Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie - w celach 
promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, 
w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach www.karolinka.art.pl 
oraz portalach społecznościowych) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej 
dla mnie/mojego dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.  
 

6. Zobowiązuję się złożyć pisemną informację o rezygnacji swojej lub dziecka z zajęć. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma /świadomy tego, że nieuregulowanie 
płatności za zajęcia w podanym terminie za I lub II semestr może zostać uznane 
za rezygnację z zajęć, co nie zwalnia z opłacenia należnych płatności wynikających 
z Regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie. 
 

7. W przypadku gdy dane/informacje/oświadczenia wskazane w Karcie zgłoszenia na zajęcia 
grupowe  
i indywidualne ulegną zmianie, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania 
o tym fakcie Centrum poprzez złożenie nowej aktualnej Karty. 
 

(*) niepotrzebne skreślić          
                                                    ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                             Data, podpis uczestnika lub rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 
 

 

 

 

 



K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A 
STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ KARTY ZGŁOSZENIA 

 

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 
(Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka”  z siedzibą  

w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922. 
2. W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych, powołano Inspektora Ochrony Danych  

z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: iod@karolinka.art.pl. 
3. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji i realizacji zajęć w Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. 

4. Zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom (z wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów 
współpracujących z Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w prowadzonej 
działalności). 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Nie zawsze jednak z przyczyn formalnych będzie możliwa realizacja każdego z tych praw.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w zajęciach wynikających z karty zgłoszenia. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu i nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby pozyskane dane osobowe były 
odpowiednio chronione i wykorzystane jedynie do celów, do których zostały 
zebrane. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z powyższą Klauzulą Informacyjną 
o przysługujących mi prawach. 
 

 
                                                    ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                             Data, podpis uczestnika lub rodziców/prawnych opiekunów dziecka 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Data, podpis osoby przyjmującej Kartę zgłoszenia na zajęcia grupowe i indywidualne 
 
 
 
 
 
 
 



UPOWAŻNIENIE DO PRZYPROWADZANIA /ODBIORU DZIECKA 
STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ KARTY ZGŁOSZENIA 
(wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia tej formy przyprowadzania i odbierania dziecka we wcześniejszej części Karty zgłoszenia) 
 
 
Upoważniam …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
 
Legitymującym się/ legitymującą się dowodem osobistym  ……………………………………………………………… 

(seria i numer) 
do odbioru mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 
 
uczęszczającego na zajęcia ……………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj zajęć, instruktor) 
 
Upoważnienie ważne jest w okresie ……………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 
chwili jego odbioru przez wskazaną wyżej osobę. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 
 
Oświadczam, że osoba upoważniona podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszym upoważnieniem. Zobowiązuję się 
do zapoznania osoby upoważnionej przeze mnie do odbioru dziecka z Klauzulą Informacyjną 
o przetwarzaniu przez Centrum danych osobowych osoby upoważnionej. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
STANOWIĄCA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ KARTY ZGŁOSZENIA 

dla osób upoważnionych do przyprowadzania /odbioru dziecka z zajęć 
prowadzonych przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 

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 
(Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka” z siedzibą  
w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922. 

2. W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych, powołano Inspektora Ochrony Danych  
z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: iod@karolinka.art.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe podane w upoważnieniu przez rodziców dziecka/opiekunów 
prawnych będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Pani/Pana jako 
osoby upoważnionej do odbioru dziecka z  zajęć odbywających się w Centrum Kultury 
„Karolinka” w Radzionkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)  
lit. c (obowiązek prawny ciążący na Administratorze – Ustawa o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statut Centrum) RODO. 

4. Zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom (z wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa). 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Nie zawsze jednak z przyczyn formalnych będzie możliwa realizacja każdego z tych praw.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odebrania wskazanego dziecka z zajęć 
prowadzonych przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby pozyskane dane osobowe były odpowiednio 
chronione  
i wykorzystane jedynie do celów, do których zostały zebrane. 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………... 
Data, podpis osoby przyjmującej Kartę zgłoszenia na zajęcia grupowe i indywidualne 
 
 


