
 

 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego  
dot. uczestnictwa dziecka w  projekcie  

Borowiackie Warsztaty Świąteczne - „Paka dla Borowiaka”  
organizowanym przez  

Tucholski Ośrodek Kultury 
 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany(a), jako rodzic/opiekun prawny dziecka/podopiecznego (ej) 

 

……………………………………………………………………………………  

  

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………….,  

 

wiek …………………  

  

w projekcie Borowiackie Warsztaty Świąteczne - „Paka dla Borowiaka” 

 

i zobowiązuję się do przesłania do 5 zdjęć dokumentujących wykonanie stroika 

do dnia 15 grudnia 2020r.  na adres fundusze-p@toktuchola.pl w celu 

zamieszczenia ich na stronie internetowej www.toktuchola.pl  

 

 

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych ……………………….. 

 

 

  

 
                         
 
 
 

……………………………  
(Podpis rodzica/ów-opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundusze-p@toktuchola.pl
http://www.toktuchola.pl/


 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tucholski Ośrodek 

Kultury w Tucholi, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego(ej)………………………………………………………….…………

……………………………….  

w ramach uczestnictwa w projekcje Borowiackie Warsztaty Świąteczne - „Paka dla 

Borowiaka”. 

 

                                                                                                

………………………………………………….  

   Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Tucholski 

Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektordanychosobowych@gmail.com, 

iodotoktuchola@gmail.com 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia projektu Borowiackie Warsztaty Świąteczne - „Paka dla Borowiaka” na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres 

realizacji projektu.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową uczestnictwa w projekcje Borowiackie Warsztaty Świąteczne - „Paka 

dla Borowiaka”.  

            

                           

 

…………………………………………………. 

  Podpis rodzica/opiekuna prawnego      

mailto:inspektordanychosobowych@gmail.com
mailto:iodotoktuchola@gmail.com

