Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB
KAKTUS/ STOK W CZASIE EPIDEMII LUB STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1. Forma zajęć:
………………………………………………………………………………………….....................
2. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika zajęć:
……………………………………………………………………………………………………….
3. Imię i nazwisko uczestnika zajęć:
……………………………………………………………………………………………………….
4. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu (w przypadku pełnoletnich uczestników zajęć):
………………………………………………………………………………………….....................
6. *

JESTEM

7. Telefon

/

NIE JESTEM

kontaktowy

członkiem S. M. ”Słoneczny Stok”

rodzica/opiekuna

prawnego/

osoby

wyznaczonej

do

kontaktu:

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

Deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub KAKTUS/ STOK od
dnia……………………….

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z zasadami uczestnictwa w zajęciach, płatności za
zajęcia i Regulaminem organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemiologicznego, i akceptuję ich treść jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania.
………….....................................................................
/Data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

Oświadczam, że zgadzając się na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub
Kaktus/Stok w czasie stanu epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego jestem świadomy/a istnienia
licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się uczestnikowi zajęć, rodzicom, opiekunom
prawnym, innym domownikom, i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/ła roszczeń w stosunku
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”.
………….....................................................................
/Data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika/

Oświadczam, iż jako rodzic / opiekun prawny* uczestnika / uczestnik* wyrażam zgodę / nie wyrażam
zgody* na dokumentowanie jego / mojego wizerunku w ramach zajęć twórczych oraz publikację na
stronach internetowych: www………………………………………..
…………………………………………………….
/Data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika /

* /niepotrzebne skreślić/

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
•

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika zajęć jest
Spółdzielnia

Mieszkaniowa

„Słoneczny

Stok”

z

siedzibą

w

Białymstoku

przy

ul. Armii Krajowej 7, która przetwarza dane osobowe podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych w zw. z art. 1 §2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni w celu realizacji zajęć odbywających się w Klubie Kaktus/
Stok Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”.
•

Administrator

danych

może

przekazać

dane

osobowe

upoważnionym

podmiotom

przetwarzającym, wykonującym w imieniu Spółdzielni zadania w ramach działalności Klubu, oraz
upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.
•

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

•

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez czas niezbędny dla
realizacji zajęć objętych Państwa zgłoszeniem, nie dłużej niż przez czas niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

•

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych, żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

•

Dane

osobowe

przetwarzane

przez

Administratora

danych

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

nie

będą

podlegały

•

Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w zajęciach oferowanych przez Klub
Kaktus/Stok Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”.

•

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie
głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 6649394, e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą informacją
…………………………………………………………………………….
/ Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika zajęć/

Zobowiązuję się do poinformowania osoby, którą wyznaczyłam/em do kontaktu o treści
powyższej klauzuli informacyjnej (w przypadku pełnoletnich uczestników zajęć).
…………………………………………………….

