
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 2021/2022 
 

Ja  …………………………………………………………………………............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego)* 

Deklaruję udział swój/córki/syna* .......................…………………………………….............................................................................................. 

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………......................................………………………………..……….………..……... 

Telefon kontaktowy ……………............................................ adres e-mail: .............. ……………………………………………………………….. 

 w zajęciach ……............................………………….......................................................................................................................................… 

organizowanych przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” od dnia………………………………….. . 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i w czasie powrotu z zajęć. 
Przyjmuję do wiadomości, że za posiadane przez dziecko w trakcie zajęć przedmioty wartościowe (w szczególności biżuterię, telefon 
komórkowy, pieniądze itp.) COK Dom Narodowy,  nie odpowiada.   
Posiadam / nie posiadam Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny.* Nr Karty: ………….......................................................................................... 
Oświadczam, że nie ma, wobec mnie / wobec mojego dziecka* żadnych przeciwwskazań lekarskich / ograniczeń*, aby uczestniczyć 
w zajęciach organizowanych przez COK Dom Narodowy (jeśli są, proszę podać)** 
Zobowiązuję się uiszczać opłatę za zajęcia w wysokości ………..…………………… przelewem na rachunek nr: 46 1050 1083 1000 0022 
7081 4359 do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc lub w sekretariacie COK Dom Narodowy. 
Oświadczam, że znam i akceptuję fakt, że jednomiesięczna zaległość w opłatach, spowoduje  automatyczne zawieszenie 
uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości. 
Przyjmuję do wiadomości fakt, że zmiany w harmonogramie zajęć publikowane są na stronie: www.domnarodowy.pl oraz 
Facebook’u. 
Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem* się i akceptuję Regulamin zajęć organizowanych przez COK DOM 
NARODOWY. 

 

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

Data i podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego        

 
 
KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: miejsce zamieszkania, telefon, adres e-mail): 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1. Podając dane dodatkowe wyraża / nie wyraża* Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w 
zajęciach.   
2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu COK -DN rozpatrującego deklarację 
uczestnictwa i udziału w zajęciach. 
3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.     
   

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

Data i podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego*      

* niepotrzebne skreślić 

**określenie 

ograniczeń …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 

http://www.domnarodowy.pl/


 
 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikowanie wizerunku w celu promocji i prowadzenia działalności przez CIESZYŃSKI 
OŚRODEK KULTURY “DOM NARODOWY”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn (COK - DN) w mediach elektronicznych i w edycji 
wydawnictw. 
 
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 
oraz wizerunku mojego dziecka przez CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY “DOM NARODOWY” z siedziba przy Rynek 12, 43-400 
Cieszyn zarejestrowanego podczas zajęć, warsztatów, eventów, uroczystości, spotkań i zebrań, imprez i konkursów, zawodów 
sportowych i wycieczek w celach związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, a także promocją, 
marketingiem i budowaniem pozytywnego wizerunku COK – DN Cieszyn. 
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa, wydawnictwa biuletynów, kolportaż materiałów, nagrania dźwięku i 
obrazu, strona na portalach społecznościowych (typu: Facebook),  gazetka (biuletyn), tablica ścienna (ogłoszeniowa). Równocześnie 
przyjmuje do wiadomości, iż  zdjęcia i inne formy zapisu elektronicznego mogą być przekazywane do instytucji i podmiotów takich 
jak organy i jednostki samorządu terytorialnego. 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich, ani mojego dziecka dóbr osobistych zgodnie 
z art. 24 Kodeksu Cywilnego, ani innych praw. 
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą 
treścią w pełni ją rozumiem i akceptuję. 
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY “DOM 
NARODOWY” z siedziba przy Rynek 12, 43-400 Cieszyn reprezentowany przez Dyrektora. 
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/-a, iż przysługują mi 
prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich 
wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114. poz. 
493), 

2. Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880) i/lub Ustawa z dnia 26 
stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24) – jeśli wizerunek będzie publikowany w prasie, mediach 
określonego wydawcy posiadającego status osoby prawnej. 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459). 
4. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 
 
 
............................................................................................. 
(data i  podpis osoby powierzającej  swoje dane osobowe) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    


