
 KARTA UCZESTNIKA  

Termin półkolonii …………………………………………. 
 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY 

 
              I. INFORMACJA ORGANIZACYJNA 
1. Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach, ul. Kościerska 1 83-300 Kartuzy 
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Przyjmujemy dzieci od 6 do 12 roku życia. 
4. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną : muzeum@muzeum-

kaszubskie.com.pl  lub dostarczyć do siedziby Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach przy ul. 
Kościerskiej  1  
 
II WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA 

 
1. Imię i nazwisko dziecka ………..……………………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia …………….………..……………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………..  

4. Dane rodziców (opiekunów)…………………………………………………………………………………………..  

5. Nr Telefonu …………………………………………………………………………………………………………………… 

                III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest 
uczulone) 

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

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

 STWIERDZIŁAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, 
KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W MUZEUM. 
 

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
 

1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko 
podczas trwania półkolonii. 

2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 
za utracone w czasie pobytu rzeczy oraz przedmioty wartościowe. 

3. Nieprzestrzeganie poleceń instruktora i naganne zachowanie spowoduje wykluczenie uczestnika z 
zajęć. W przypadku usunięcia uczestnika, rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do odebrania 
dziecka w trybie natychmiastowym. 

4.  
5. Dziecko będzie odbierane przez (imię i nazwisko osoby odbierającej) w 

godzinach……………………………………………………. 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ……………………………….  

 

……………………………………….                                      …………………………………………………………………. 
            Data zgłoszenia                                                           Data i podpis rodzica! Opiekuna 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
  

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w 

Kartuzach (adres ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy, tel. kontaktowy: 58 681 14 42). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia 
laureatów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, wypełnienia obowiązków 

prawnych spoczywających na Administratorze – w tym obowiązków o charakterze 

podatkowym związanych z przyznaniem nagród laureatom Konkursu. 
 

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu realizacji konkursu – 
projektu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 
imieniu Administratora.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą 
jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

 
 

 
 


