
 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
„Coolturalna Akademia Rozwoju” 
 

 

………………………………………………           ………………………………........................... 
(imię i nazwisko dziecka)      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)   
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(dokładny adres) 
 
….....................................................      ....................................          …...…………………………. 
Data i miejsce urodzenia dziecka                     PESEL dziecka    Nr tel. rodzica / opiekuna prawnego 
 
Wyrażam zgodę i deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, do których zostanie 
zakwalifikowane w ramach projektu pt. „Coolturalna Akademia Rozwoju” realizowanego przez Pyrzycki Dom Kultury. 
Oświadczam, że: 
1. Zostałem poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Kultura Dostępna 
2. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem  
    realizacji projektu.  
3. Wyrażam zgodę na pokrycie szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania zajęć.  
4. Dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
 
       ………………………………………… 
       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
       
  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 
2281, z 2016 r. poz. 195, 677, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
i swoich (rodziców/opiekunów prawnych) przez Pyrzycki Dom Kultury w związku z realizacją projektu „Coolturalna 
Akademia Rozwoju”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Kultura Dostępna 
 

………………………………………… 
       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
        

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i innych przedsięwzięć 
organizowanych przez Pyrzycki Dom Kultury w ramach projektu „Coolturalna Akademia Rozwoju” oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych PDK oraz partnerów projektu, 
portalach społecznościowych np. Facebook, kronikach, folderach, tablicach i w mediach w celu informacji i promocji 
PDK oraz projektu. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko podczas zajęć. 
 

………………………………………… 
       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   
 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 8). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 
1024) w sprawie  dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
4. Kodeks Cywilny Art. 23 i 24. 
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2004 nr 49 poz. 463). 


