
 

 
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                               

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji 

Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury                        

w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: ido@woak.torun.pl 

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych                      

do realizacji procesu rekrutacji i realizacji półkolonii letnich Lato w teatrze Chodź 

pomarzyć!,   których organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury                       

w Toruniu we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego                      

w Warszawie. 

4) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny                       

do realizacji projektu. 

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy 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) 

 
Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej z późniejszymi zmianami 

2) Rozporządzenie 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) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią regulaminu  programu Lato w teatrze i akceptuję jego 

postanowienia.   

 

Toruń, dnia .....................................        ...........................................................................  
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej 

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 

Toruń, dnia .....................................        ...........................................................................  
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody: 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (dziecka, dla którego jestem 

opiekunem prawnym)  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji 

półkolonii Lato w teatrze „Chodź pomarzyć!”, których organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek 

Animacji Kultury w Toruniu (WOAK) oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka i wyrażenie zgody jest warunkiem 

niezbędnym do realizacji zadania. 

 

□ Tak, wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

 

Toruń, dnia .....................................        ...........................................................................  
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego/mojego dziecka w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich 

fragmentach („Materiały”) , wykonanych w trakcie półkolonii Lato w teatrze „Chodź pomarzyć!”.  

Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody 

przez WOAK oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie oraz w mediach (prasa, 

radio, telewizja, serwisy internetowe) 

 

□ Tak, wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody    

 

Toruń, dnia .....................................        ...........................................................................  
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego/mojego dziecka w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich 

fragmentach („Materiały”) , wykonanych w trakcie półkolonii Lato w teatrze „Chodź pomarzyć!”.   

Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody 

przez WOAK i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie na portalach 

społecznościowych. 

 

□ Tak, wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

 

Toruń, dnia .....................................        ...........................................................................  
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej 

 

Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie 

dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i 

sprostowania, czasowego lub  stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego 

żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody 

na nie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

Toruń, dnia .....................................             ..............................................................................  
 Podpis rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej 

 



OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki / mojego syna: 

................................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka) 

po zakończeniu zajęć.  

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po 

zakończonych warsztatach w ramach półkolonii artystycznych „Wszyscy jesteśmy 

człekozwierzami”  

                                                              ……........................................................................... 

                                                           (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja, niżej podpisana/y, ……………….……………………………… (imię i nazwisko rodzica), 

upoważniam do odbioru mojego dziecka …………………………… (imię i nazwisko dziecka), 

z półkolonii artystycznych „Wszyscy jesteśmy człekozwierzami” następujące osoby: 

 

 1. …………………………………….…………..              ……………………………………..   

         imię i nazwisko osoby upoważnionej                           seria i numer dowodu osobistego  

 

2. …………………………………….…………..              ……………………………………..   

         imię i nazwisko osoby upoważnionej                           seria i numer dowodu osobistego  

 

                                                             ……........................................................................... 

                                                           (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem półkolonii artystycznych „Wszyscy jesteśmy 

człekozwierzami” (dostępnym na stronie https://woak.torun.pl/event/wszyscy-jestesmy-

czlekozwierzami-polkolonie-artystyczne/) 

akceptuję jego treść i zobowiązuję się do regularnego uczestniczenia dziecka w programie 

półkolonii przez cały okres ich trwania (od 28 czerwca do 9 lipca z wyłączeniem soboty i niedzieli). 

O przyjęciu na półkolonie artystyczne „Wszyscy jesteśmy człekozwierzami” decyduje kolejność 

złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz dostarczenie wykonanej przez 

dziecko pracy artystycznej. 

                                                      

                                                              ……........................................................................... 

                                                           (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

https://woak.torun.pl/event/wszyscy-jestesmy-czlekozwierzami-polkolonie-artystyczne/
https://woak.torun.pl/event/wszyscy-jestesmy-czlekozwierzami-polkolonie-artystyczne/

