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 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WARSZTATÓW TELEWIZYJNYCH I FILMOWYCH 

„NAKRĘCONA GMINA” 

Termin warsztatów: 10 - 12 lipca 2019 r. godz.10.00-16.00 

Miejsce warsztatów: Dworek Zagroda ul. Grodziska 57, 05-840 Brwinów 

I. Dane uczestnika 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Rok urodzenia uczestnika 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

 

Numer telefonu rodzica/opiekuna 

 

 

Uwagi/dodatkowe informacje 

 

 

 

II. Oświadczenia rodziców/opiekunów dziecka 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki w warsztatach filmowych i telewizyjnych przewidzianych 

programem warsztatów. 

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu uczestnictwa w warsztatach przez uczestnika może zostać 

podjęta decyzja o usunięciu go z zajęć. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin uczestnictwa w warsztatach. 

Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podejmowanie decyzji związanych  

z leczeniem lub hospitalizacją mojego dziecka w przypadku zagrożenia jego zdrowia bądź życia.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów promocyjnych gminy Brwinów oraz 

prowadzącego warsztaty - firmy GOODART Michał Baranowski. 

 

 

 

        ………………………………………… 

          Podpis rodzica/opiekuna 
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III.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Brwinów 

1. Podane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych 

osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Brwinów – adres:  Urząd Gminy 

Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, 

3. Administrator  danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). 

Kontakt z IOD w Urzędzie Gminy Brwinów, możliwy jest pod numerem tel. nr. 22 7382569 

lub adresem email: iod@brwinow.pl. Dane dotyczące IOD są dostępne na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Brwinów w zakładce „Przetwarzanie danych 

osobowych”. 

4. Dane osobowe podane przez Państwo nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza 

przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

lub została na to wyrażona zgoda Wykonawcy. 

5. Dane osobowe podane przez Państwo będą przechowywane przez okres niezbędny  

do wykonania praw i obowiązków Zamawiającej wynikających z niniejszej umowy oraz 

przepisów prawa.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania,  ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim nie będzie to niezbędne do 

wykonywania przez Gminę Brwinów jej praw i obowiązków wynikających z umowy, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Mają Państwo Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………… 

          Podpis rodzica/opiekuna 
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IV. Regulamin uczestnictwa w warsztatach „Nakręcona Gmina” 

 

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

2. W warsztatach udział mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 12 do 16 lat. 

3. Uczestnik warsztatów ma prawo: 

 do udziału we wszystkich zajęciach programowych, 

 wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami  

do prowadzącego warsztaty.  

4. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest: 

 przestrzegać regulaminu uczestnictwa w warsztatach oraz stosować się do zaleceń 

prowadzącego, 

 punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 

 dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie warsztatów, 

 przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

5. Na warsztatach obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania alkoholu, 

posiadania i palenia papierosów oraz posiadania i zażywania środków odurzających. 

6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren miejsca 

przeprowadzenia warsztatów bez wiedzy i zgody prowadzącego. 

7. W przypadku poważnego naruszenia reguł warsztatów uczestnik może zostać skreślony  

z listy uczestników. 

 

Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w warsztatach telewizyjnych  

i filmowych „Nakręcona Gmina” 

 

 

………………………………… 

Podpis uczestnika warsztatów 

 

 

 

 


