
 

 
SZTUKMISTRZYNIE 

CYKLICZNE WARSZTATY RĘKODZIELNICZE W OŚRODKU RZEMIOSŁ 
ZAPOMNIANYCH W GADACH 

KARTA UCZESTNIKA  

DANE UCZESTNIKA – PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO  
 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY  

 

 

 

ADRES E-MAIL  
 

 

 

Deklaruję udział w następujących warsztatach: 
 

Quilling – ozdoby choinkowe 
Poniedziałek  05 i 12 grudnia 2022 r. godz.17:00-

19:00 

Prowadząca: Joanna Szydłowska-Żemojcin 

 

 

 
Deklaruję udział w zaznaczonych powyżej zajęciach oraz zobowiązuję się do wniesienia jednorazowej 
wpłaty w wysokości 45 zł za każdy wybrany warsztat najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów 
na konto:  WBS 79 8857 0002 3001 0006 3991 0001; w tytule przelewu prosimy wpisywad imię i 
nazwisko – nazwa warsztatu. 

 
Zapoznałe(a)m  się z Regulaminem zajęd oraz akceptuję warunki udziału w warsztatach 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach.  

…………………………………………………………… 

data, podpis  

 
Oświadczam, że:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 



 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu organizacji warsztatów GOK  

w Dywitach w sezonie 2022/2023.  

……………………………. 
data, podpis 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 

1) administratorem w/w danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, 

ul. Olsztyoska 28, 11-001 Dywity,  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – gokdywity@wp.pl  

3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony – 

na podstawie art. 23 ust. 1     pkt. 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 

lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

4) dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom,  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umowy oraz 

przewidziany w przepisach prawa, 

6) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i usunięcia swoich danych; 

jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, a brak 

ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. 

9) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 

 

…………………………………………………………… 

data, podpis  

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach mojego wizerunku   

w formie zdjęd lub filmów dokumentujących lub promujących wydarzenie. 

…..……………………….…………….... 
data, podpis 

 

 

Oświadczam, że chcę otrzymywad drogą elektroniczną newsletter Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dywitach z informacjami o działalności GOK, w tym organizowanych wydarzeniach, warsztatach  
i zajęciach. 

…………………………………………………………… 

data, podpis  

 

 

 

 


