Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora GAK
nr 02/09/2020 z dn.02.09.2020r.

KARTA ZGŁOSZENIA GAK / DOROŚLI
ZAJĘCIA STAŁE 2020 / 2021
W GDAŃSKIM ARCHIPELAGU KULTURY
ZAJĘCIA

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

TELEFON
E-MAIL

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2020/2021, Regulaminem
obiektu w którym odbywają się zajęcia oraz Cennikiem zajęć i zobowiązuję się do wnoszenia opłat zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
Oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas zajęć organizowanych w
Gdańskim Archipelagu Kultury.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi
w Gdańskim Archipelagu Kultury i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do GAK w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na
terenie Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych
prowadzonych przez GAK (utrwalanie za pomocą filmu, fotografii itp.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam, że
wszelkie dane podaję dobrowolnie.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz otrzymałam/em pozostałe informacje zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Gdańsk,

data

podpis

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Dyrektora GAK
nr 02/09/2020 z dn.02.09.2020r.

KARTA ZGŁOSZENIA GAK / DZIECI
ZAJĘCIA STAŁE 2020 / 2021
W GDAŃSKIM ARCHIPELAGU KULTURY
ZAJĘCIA

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

WIEK UCZESTNIKA
TELEFON OPIEKUNA PRAWNEGO
E-MAIL OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w w/w zajęciach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2020/2021, Regulaminem
obiektu w którym odbywają się zajęcia oraz Cennikiem zajęć i zobowiązuję się do wnoszenia opłat zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
Oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas zajęć organizowanych w
Gdańskim Archipelagu Kultury.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi
w Gdańskim Archipelagu Kultury i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do GAK w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na
terenie Gdańskiego Archipelagu Kultury.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych
prowadzonych przez GAK (utrwalanie za pomocą filmu, fotografii itp.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w dokumentach zgłoszeniowych
i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz otrzymałam/em pozostałe informacje zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Gdańsk,

data

podpis opiekuna prawnego

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Dyrektora GAK
nr 02/09/2020 z dn.02.09.2020r
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z COVID-19
W związku z udziałem w zajęciach organizowanych w Gdańskim Archipelagu Kultury, w celu ochrony
Państwa zdrowia oraz innych uczestników, Gdański Archipelag Kultury prosi o wypełnienie tego
oświadczenia.
Złożenie oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

Ja niżej podpisany: …………………………………………………………………………… oświadczam,
że według swojej najlepszej wiedzy:
1. nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
2. nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. W przypadku wystąpienia u mnie objawów choroby lub zmiany w pkt.1 i 2 niezwłocznie
poinformuję o tym Gdański Archipelag Kultury.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania, okresie
przechowywania danych i o Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się w Regulaminie
uczestnictwa w zajęciach stałych w roku 2020/2021 w Gdańskim Archipelagu Kultury.

………………………………………………………
(Data i podpis )

