DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH REALIZOWANYCH NA TERENIE BAZY ZBOŻOWEJ
W RAMACH ZADANIA:
„PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ
DOROSŁYCH BAZA ZBOŻOWA” W KIELCACH PRZY UL. ZBOŻOWEJ 4
Ja (imię i nazwisko) ……………………………………….
data urodzenia: ……………………………………………………..
adres zamieszkania: ………………………………………
tel. ……………………………………………………………
adres e-mail …………………………………………………
deklaruję uczestnictwo w zajęciach/warsztatach realizowanych na terenie Bazy
Zbożowej w Kielcach:
warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, (antydyskryminacyjne, asertywności,
profilaktyki społecznej, WenDo, etc.),
warsztaty teatralne,
warsztaty muzyczne,
warsztaty plastyczne,
warsztaty ceramiczne,
warsztaty dziennikarskie,
warsztaty sportowe (jakie?) ………………………………………………………………………...
inne (jakie?) …………………………….………………………………………………………………
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych na
stronie internetowej i portalach społecznościowych oraz w sprawozdaniach z realizacji projektów
realizowanych na terenie Bazy Zbożowej w Kielcach.
Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie Bazy
Zbożowej.

………………………………………
data i czytelny podpis Uczestnika
Zgoda rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w zajęciach.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka z zajęć/warsztatów
do domu. Moje dziecko odebrane będzie przez: ………………………………………………………..
nr tel. rodzica ……………………..…

data i czytelny podpis rodzica ……………………….……..

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych
Baza Zbożowa” realizowane jest na podstawie umowy nr MOPR-D.O.4222.1.22.2021 zawartej z Miastem
Kielce. Zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków własnych Miasta Kielce.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ/WARSZTATÓW
W związku z uczestnictwem w zajęciach/warsztatach organizowanych w Bazie Zbożowej w Kielcach
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Miasto Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz
Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa.
2) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi w/w. zadania, w szczególności:
a) udziału w zajęciach/warsztatach,
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
c) monitoringu, ewaluacji i kontroli,
d) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
e) sprawozdawczości i rozliczenia projektu,
f)

archiwizacji.

3) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadań
realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych przy ul.
Zbożowej 4 w Kielcach.
4) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku
korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań administracyjnych.
5) Podanie danych jest warunkiem koniecznym udziału w zajęciach/warsztatach.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Zadania oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.
8) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Miejscowość i data

Czytelny podpis Uczestnika

…………………………………

……………………………………………

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych
Baza Zbożowa” realizowane jest na podstawie umowy nr MOPR-D.O.4222.1.22.2021 zawartej z Miastem
Kielce. Zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków własnych Miasta Kielce.

