
 

      
 
 
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH CHEŁMSKIEGO DOM KULTURY 

(dorośli) 
 

Nazwa grupy  

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres domowy  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia  pozwala na udział w zajęciach. 
2. Zobowiązuję się do poinformowania opiekuna grupy o rezygnacji z udziału  
w zajęciach. 
3. Zobowiązuję się do terminowych wpłat za zajęcia. 
4. Przyjmuję do stosowania regulamin korzystania z sal oraz rozkład zajęć dla grupy. 
5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć (z zajęć, koncertów, warsztatów, 
wernisaży itp.) z moim wizerunkiem na stronie internetowej oraz wydawnictwach 
reklamowych ChDK. 
6. Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu dopełnienia realizacji działań 
statutowych w Chełmskim Domu Kultury. 

 
Chełm, dnia …............................                                         Podpis uczestnika 
 
                    ....................………………………………… 



 
 

Obowiązek informacyjny 

Informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chełmski Dom Kultury. 

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami 

prawa  

i wymogami Regulaminu określającego zasady  rekrutacji na zajęcia. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających 

z przepisów prawa i wymogami Regulaminu określającego zasady  rekrutacji na 

zajęcia. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie 

możliwe.  

Zapoznałem/am się: 

Chełm, dn..................    ...................................................... 

                Podpis  uczestnika 
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