
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO  

 

Proszę, o przyjęcie mnie/mojego dziecka*……………………………………………………………………………………………. 

Do Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Kinie Polonia, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. 

 

Dane kontaktowe uczestnika/Rodzica lub Opiekuna prawnego: 

1. Adres mailowy……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                                                           

……………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                         
(podpis uczestnika/ Rodzica/ Opiekuna prawnego)                                                                                                               

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trzebnica, dnia……………………….. 

 

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku/wizerunku moich dzieci* 

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………… 

 

2) Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa utrwalania mojego wizerunku i/lub 

wizerunku moich dzieci oraz wielokrotnego wykorzystania przez Gminne Centrum Kultury i 

Sportu, ul.Prusicka 12, 55-100 Trzebnica, zdjęć i ujęć video z wizerunkiem moim i/lub 

wizerunkiem moich wyżej wymienionych dzieci, sporządzonym podczas spotkań Dyskusyjnego 

Klubu Filmowego, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania przeze mnie. Zgoda 

obejmuje w szczególności wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz 

ujęć video za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych i lokalnych 

gazet, wyłącznie w celu promocyjno- informacyjnym. 

 

 

……………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                         
(podpis uczestnika/ Rodzica/ Opiekuna prawnego)                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Dyskusyjnego Klubu Filmowego 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Dyskusyjnego Klubu Filmowego określający 

sposób działania tegoż klubu w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. 

 

……………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                         
(podpis uczestnika/ Rodzica/ Opiekuna prawnego)                                                                                                               

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Trzebnica, dnia….…………….. 

 

Informacja 

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) 

(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że : 

1. administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu, dane będą 

przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12,  

55-100 Trzebnica, 

2. możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: 

iod@um.trzebnica.pl, 

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz 

do celów promocyjnych DKF-u i Gminy Trzebnica, 

4. przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie za zgodą osoby, która je udostępnia, 
5. dane osobowe będą przekazywane Urzędowi Miejskiemu w Trzebnicy,  
6. dane będą przechowywane do momentu rezygnacji członka DKF-u lub skreślenia go z listy 

członków na podstawie zasad określonych w Regulaminie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, 
7. ma Pan/Pani prawo do: 

a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

b) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, 
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. podanie danych jest dobrowolne, 
9. nie podanie danych uniemożliwi przynależność do klubu, a tym samym możliwość 

korzystania z przysługujących członkom zniżek, 

10. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

………….…………………………….. 
(data i podpis Administratora Danych Osobowych) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami 

 

……………………………………… 
(podpis uczestnika/ Rodzica/ Opiekuna prawnego) 

                                                                                                                                                                                                       

 

mailto:iod@um.trzebnica.pl

