
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA

„ZAGADKOWE FERIE W BIBLIOTECE”

10.02.2020 – 13.02.2020

Cykl zajęć organizowanych przez Książnicę Pruszkowską im. Henryka Sienkiewicza 

w Filii nr 3 z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie

ZGŁASZAM DZIECKO NA WARSZTATY W DNIU (proszę zakreślić właściwe):

□ 10.02.2020 – WYRUSZAMY NA WYKOPALISKA Z LASSEM I MAJĄ.

                              Warsztaty literacko – archeologiczne, 10:30-12:30

□ 11.02.2020 – LOGIKA DLA DETEKTYWÓW. Warsztaty filozoficzne, 10:30-12:30

□ 12.02.2020 – SEKRETY POLICJANTA

□ 13.02.2020 – MEET DETECTIVE NELL! Szlifujemy język angielski, godz. 10:30-12:30

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

DATA URODZENIA:

ADRES ZAMIESZKANIA:

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW (podać jeśli inny niż rodziców):

TELEFON DO RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:



Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w cyklu zajęć organizowanych przez Książnicę 

Pruszkowską im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie w Filii nr 3.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z programem i Regulaminem wydarzenia i w pełni go 

akceptuję.

…....................….....................................................................................................................
(data i podpis)

POWRÓT DZIECKA DO DOMU
   (proszę o zakreślenie wybranej opcji)

□ Oświadczam, że po zakończeniu zajęć osobiście odbiorę dziecko z Filii nr 3 

       przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie.

□ Oświadczam, że po zakończeniu zajęć, dziecko odbierze (imię i nazwisko):

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

      Wskazana osoba jest dla mojego dziecka:
      (proszę podać stopień pokrewieństwa i wiek, jeśli to osoba nieletnia):

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

□ Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu i biorę pełną 

       odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z  art.  13 ust.  1 i  ust.  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Pruszkowska im. Henryka Sien-
kiewicza  z  siedzibą  w  Pruszkowie,  ul.  Kraszewskiego  13,  kod  pocztowy  05-800,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts


adres e-mail: ksiaznica_pruszkowska@biblioteka.pruszkow.pl; 
2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc pod wyżej wymieniony adres lub

telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 730 10 80;
3. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez nie-

go inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Sylwia Bober-Jasnoch, pisząc na
adres siedziby Administratora lub korzystając z adresu iodo@biblioteka.pruszkow.pl;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniżej wymie-
nionych przypadkach:
 w celu przygotowania, zawarcia i realizacji wszelkich zapisów umowy pomiędzy Panią/Pa-

nem a Administratorem, dla których przetwarzanie tych danych jest niezbędne, w tym rów-
nież dochodzenia roszczeń wynikających z zapisów umowy (art. 6, ust. , lit. b RODO);

 jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań, jakie Administrator realizuje w interesie pu-
blicznym (art. 6, ust. 1; lit. e RODO);

5. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych wykracza poza powy-
żej wymienione przypadki, Administrator może zwrócić się do Pani/Pana o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w innych - jednym lub więcej - ściśle określonych celach
(art. 6, ust.1, lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania opisa-
nej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano wcześniej (przed wycofaniem).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.
7. Zgodnie  z  zapisami  RODO ma  Pani/Pan  szereg  uprawnień,  związanych  z  przetwarzaniem

Pani/Pana danych przez Administratora:
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie da-

nych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Stanowi jednak waru-

nek konieczny do uczestniczenia dziecka w wydarzeniu. Brak podania danych osobowych bę-
dzie skutkował niemożnością nawiązania współpracy;

9. Wydarzenie  może  być  rejestrowane  w  celu  dokumentowania  działań  statutowych  oraz  
promocji działalności kulturalnej Książnicy Pruszkowskiej  .  Materiały zwierające wizerunek
dziecka mogą być publikowane na stronie internetowej Książnicy Pruszkowskiej i w innych
mediach. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza zgodę na rejestrację i rozpowszechnianie ww.
materiałów.

10. Dane osobowe dziecka takie jak wizerunek mogą zostać ujawnione partnerom współpracują-
cym przy organizacji wydarzenia w celach promocji swojej działalności naukowo – kulturalnej.

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organi-
zacji międzynarodowych.

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

…....................….....................................................................................................................
(data i podpis)


