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         DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ  DOMU KULTURY ZACISZE 
SEZON KULTURALNY 2022/2023 

 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI 
LITERAMI  

Imię i nazwisko uczestnika  
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

 
 

 

         Dziecko / Młodzież – data urodzenia  …… …… ………..                   Dorośli:             25+                      60+ 
                                                                                                                 dzień, miesiąc, rok 

Telefon uczestnika pełnoletniego lub 
opiekuna w przypadku uczestnika 
niepełnoletniego  
Adres e–mail  

 

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

Kod pocztowy adresu zamieszkania uczestnika  
 

 
 

Podanie DK Zacisze danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w 
zajęciach. Dane osobowe uczestnika/opiekuna będą przetwarzane w celu: udziału w zajęciach, rozliczeń oraz 
archiwalnym. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Blokowej 1, zwany dalej DK Zacisze. Kontakt do Inspektora dostępny jest w regulaminie 
załączonym do deklaracji.           
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć w sezonie kulturalnym 2022/23 w DK Zacisze i 
zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz do regularnego wnoszenia opłat z tytułu przynależności do 
wybranych zajęć.                                                                                                                                                     

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika/Opiekuna 
w formie fotograficznej i filmowej przez DK Zacisze zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4.02.1994. Jednocześnie oświadczam, że zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego na materiałach 
dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez DK Zacisze, oraz że rozpowszechnianie 
przez DK Zacisze wizerunku Uczestnika/Opiekuna w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez 
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium dla celów związanych z promocją działalności DK Zacisze.  

 
 

 

 

…………….………………………………………….. 
                  podpis uczestnika lub prawnego opiekuna 

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 
                      

Data wypełnienia deklaracji…………………..……………. 
 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na 
temat oferty kulturalnej oferowanej przez Dom 
Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek  drogą 
elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną na podany w formularzu adres 
mailowy. 
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
podpis uczestnika lub prawnego opiekuna 

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

                                                                            

 
 


