
TERMIN POBYTU

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

II. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA I SZCZEPIENIACH

III. ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA UDZIAŁ DZIECKA W KURSIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Zimowej Akademii Muzyki.

[data, podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika]

[data, podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika]
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnosteczne i operacje oraz 
wyrażam zgodę na udzielenie organizatorowi wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.

Potwierdzam, że zostały podane przeze mnie wszystkie znane mi informacje, które mogą pomóc 
w zapewnieniu właściwej opieki  nad dzieckiem w czasie trwania Zimowej Akademii Muzyki.

[data, podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby niezbędne 
do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

[data, podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika]

Szczególnie potrzeby edukacyjne 
(wynikające z niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub jego ryzyka)

Dane o stanie zdrowia uczestnika (uczulenia 
i inne dolegliwości; czy nosi na stałe okulary, 
aparat ortodontyczny, czy na stałe zażywa leki 
- podać nazwę leku i zalecone dawkowanie)

Wskazania dotyczące diety:

Szczepienia ochronne (rok)**

grupa krwiinne:

błonica tężec dur

Szczepienia ochronne

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

Adres pobytu w czasie warsztatów

Niezgodnie z kalendarzem szczepień*Zgodnie z kalendarzem szczepień

numer telefonu

adres e-mail

instrument

Turnus V
23.02.-29.02.

Turnus VI
1.03.-7.03.

Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn

Turnus I
26.01.-1.02.

Turnus II
2.02.-8.02.

Turnus III
9.02.-15.02.

Turnus IV
16.02.-22.02.

[data i podpis kierownika]

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA

Szkoła

PESEL
data 

urodzenia
imię i nazwisko

Adres zamieszkania numer telefonu



IV. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU/NIEZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W ZIMOWEJ AKADEMII MUZYKI

V. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

VII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Zgodnie z 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 (dalej zwane RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego z siedzibą Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn, NIP: 873-30-86-616, REGON: 120134472
2. Odbiorcą/ami Pani/Pana oraz uczestnika Zimowej Akademii Muzyki (dalej ZAM) danych osobowych mogą być inne osoby (np. kierownik wypoczynku, wychowawcy, pedagodzy, itp.), którym na podstawie zawartej umowy powierzono obowiązki związane 
z organizacją ZAM. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego możliwy jest pod adresem e-mail rodo@penderecki-center.pl;
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnym do organizacji i realizacji założeń wynikający z Regulaminu Zimowej Akademii Muzyki czyli realizacji umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – RODO
b) niezbędnym do realizacji zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) dokumentacji i promocji wypoczynku Zimowa Akademia Muzyki na stronie internetowej, portalach społecznościach oraz lokalnej prasie, w zakresie publikacji zdjęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą przez okres 25 lat lub do momentu cofnięcia zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a.) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy RODO.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich lub dziecka jest warunkiem skorzystania z oferty Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty 
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA ZIMOWEJ AKADEMII MUZYKI
     ORGANIZOWANEJ PRZEZ EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych uczestnika Zimowej Akademii Muzyki 
organizowanej przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

[data, podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika]

Postanawiam zakwalifikować i skierować uczestnika do udziału w Zimowej Akademii Muzyki

Postanawiam odmówić skierowania uczestnika do udziału w Zimowej Akademii Muzyki ze względu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[data i podpis organizatora]

[data i podpis wychowawcy]

Uczestnik przebywał w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
w dniach: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

[data i podpis kierownika]

VI. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE 
TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

[data i podpis kierownika]


