KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika (ucznia) do projektu pn. ……………………………… realizowanego w ramach programu
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. Łódzkie – edycja 2021

*wszystkie pola należy wypełnić czytelnie*
Imię i nazwisko uczestnika:........................................................................................................................
Nazwa placówki kulturalnej/szkoły:..........................................................................................................
Adres placówki kulturalnej/szkoły:............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dyrektora placówki kulturalnej/szkoły:............................................................................

Informacje na temat ewentualnych alergii lub innych problemów zdrowotnych
dziecka:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe do rodziców lub prawnego opiekuna:
Matka: tel.……………………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………………
Ojciec: tel..…………………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………
Opiekun prawny: tel.……………………………………………………. e-mail: ………………………………………………………

ZGODA RODZICÓW
1. Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie pn. ………………………………………………..
realizowanym w okresie od ……………………………… r. do ………………………… r., zgodnie z ustalonym
terminarzem, realizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj.
łódzkie – edycja 2021 przez Łódzki Dom Kultury.
2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w projekcie pn. ………………………………………
realizowanym w okresie od ………………………. r. do …………………….. r., zgodnie z ustalonym
terminarzem, realizowanym ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie
– edycja 2021 przez Łódzki Dom Kultury.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Łódzki Dom
Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, na potrzeby uczestnictwa w projekcie
pn. …………………………… zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Łódzki Dom Kultury z
siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź na potrzeby promowania działań w ramach

programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz
materiałów filmowych związanych z uczestnictwem w projekcie pn. ……………………………………
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie zdjęć oraz informacji dotyczących programu Bardzo Młoda
Kultura 2019-2021 woj. łódzkie przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18,
90-113 Łódź, oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o działalności ŁDK, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów z udziałem mojego dziecka m.in. na
portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych administrowanych przez Łódzki
Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzki Dom Kultury z
siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź na potrzeby uczestnictwa mojego dziecka w
projekcie pn. ………………………………… zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.

…………………………………………………………..
miejscowość i data

………………………………………………………….
podpis rodzica
lub opiekuna prawnego

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi,
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pani Sylwia Tokarska, tel. 797-326-200, adres email:
s.tokarska@ldk.lodz.pl
3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania programu pn. „Bardzo Młoda
Kultura 2019-2021 woj. łódzkie”, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa.
4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Twoje dane osobowe będą udostępniane partnerskim instytucjom kultury działającym w ramach
projektu.
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia.
8. Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody.
9. Twoje dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
podlegały profilowaniu.

