
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem jest Brzeskie Centrum 
Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg 

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych: Twoje dane (i dane Twojego dziecka) są 
przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych, z wykorzystaniem udzielonych zgód, 
w szczególności: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, 
organizacja i promocja eventu, szkolenia, imprezy, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, 
wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: art. 
6 ust. 1 pkt f) RODO, kontakty z mediami i promowania w mediach działalność i usług BCK, PODSTAWA 
PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, realizacja obowiązku prawnego sporządzenia 
i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO, potwierdzenie 
wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA 
PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f), współpraca z partnerem BCK, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO.  

3. Jakie Twoje dane mogę być przez nas przetwarzane: nazwiska i imiona, adresy poczty elektronicznej, 
nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko, numery telefonów, data i miejsce urodzenia, imiona 
rodziców, wizerunek – zdjęcia z realizacji koncertu oraz ewentualny zapis wideo.  

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane? Dane są przetwarzane przez okres niezbędny 
do świadczenia usług, realizacji celów, po czym zostają w bezpieczny sposób usunięte i zniszczone. 
Dane mogę być przechowywane dłużej jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa. 

5. Komu możemy przekazywać dane ? W związku z realizacją celów Twoje dane mogą zostać 
przekazane do ubezpieczycieli, podwykonawców. 

6. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane 
osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Przysługujące Tobie prawa: dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych, prawo 
do bycia zapomnianym, prawo do usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).  

8. Jak się z nami skontaktować? Napisz do Nas: adres e-mail: sekretariat.bck@wp.pl, adres pocztowy: 
Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Stokłosa, 
stoper@poczta.fm  

Zapoznałem się i akceptuję powyższe zapisy co jest jednoznaczne z WYRAŻENIEM ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBYCH MOICH I MOJEGO DZIECKA w związku z realizacją projektu, pn. 
„Rozśpiewane dzieciaki” przez Brzeskie Centrum Kultury.  

 

 

Imię i nazwisko (czytelnie): ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

 

 

PROJEKT „ROZŚPIEWANE DZIECIAKI” – KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

NAZWA SZKOŁY 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 
 
 
 
 

DATA URODZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
(JEŚLI ADRES RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO JEST 

INNY – PROSIMY GO RÓWNIEŻ WPISAĆ) 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
 

NR TEL. RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:  

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach realizowanych w ramach projektu 
edukacyjno-artystycznego BCK, pn. „Rozśpiewane dzieciaki”. Uczestnictwo w zajęciach jest 
jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (szczegółowe 
informacje znajdują się na odwrocie i na stronie: https://bck-brzeg.pl/informacja-o-przetwarzaniu-
danych/  

2. Zobowiązuję się do umożliwienia uczestnictwa mojego dziecka we wszystkich zajęciach i próbach. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie zajęcia i próby – zwłaszcza próby z dyrygentem i orkiestrą są 
obowiązkowe.  

3. Zostałem poinformowany/a, że finał projektu ma formę koncertu estradowego i jest rodzajem 
prezentacji umiejętności mojego dziecka nabytych w trakcie realizowanych zajęć. Udział mojego 
dziecka w koncercie finałowym jest bezpłatne i obowiązkowe. Wyrażam zgodę na uczestnictwo 
mojego dziecka w koncercie finałowym.  

4. Przyjmuję do wiadomości fakt, że zajęcia prowadzone w ramach projektu, w których uczestniczy 
moje dziecko, są bezpłatne. Jedynym zobowiązaniem rodzica/opiekuna wobec organizatora projektu, 
tj. Brzeskiego Centrum Kultury jest zapewnienie 100% frekwencji uczestnictwa dziecka w zajęciach, 
próbach i koncercie finałowym, co zobowiązuję się wykonać i zapewnić. Nieobecności usprawiedliwiać 
będę na bieżąco. 

5. Zobowiązuję się do sprawdzania strony internetowej:  

https://bck-brzeg.pl/dzialalnosc/rozspiewanedzieciaki/ gdzie publikowane będą wszelkie informacje 
dot. realizacji projektu „Rozśpiewane dzieciaki”.  

6. Zapoznałem/am się z Regulaminem, założeniami programowymi i harmonogramem projektu 
„Rozśpiewane dzieciaki”, który dostępny jest na stronie:  

https://bck-brzeg.pl/dzialalnosc/rozspiewanedzieciaki/ 

 

Imię i nazwisko (czytelnie): ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
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