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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach zorganizowanych dla dzieci w czasie Ferii 

Zimowych 2023 

 

.....................................................................  

(miejscowość, data) 

 

 

Dane Uczestnika Ferii Zimowych 2023 r. 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

Wiek uczestnika: .......................................................................................................................... 

Nr telefonu kontaktowego do Opiekuna/Rodzica: ...................................................................... 

e‐mail:...........................................................................................................................................  

Szkoła: ......................................................................................................................................... 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z ofertą Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-

Koźlu skierowaną dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz z informacją o zasadach 

przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego postanowienia. Regulamin jest dostępny 

pod adresem www.muzeumkozle.pl 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

..................................................................................................................................................... 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Opcjonalnie:  

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z ferii w Muzeum do domu 

Wyrażam zgodę: .........................................................................................................................  

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

 

Załącznik nr 2 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

DZIECKA  

 

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, 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 dziecka jest Muzeum Ziemi Kozielskiej 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumkozle.pl 

3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu promocji Muzeum tj. statutowych działań 

Muzeum Ziemi Kozielskiej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

http://www.muzeumkozle.pl/
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4. Wizerunek dziecka zostanie opublikowany na stronie Muzeum Ziemi Kozielskiej 

(www.muzeumkozle.pl), może zostać opublikowany na Facebooku 

(https://www.facebook.com/muzeumkozle) oraz wyeksponowany w formie wystawy na 

terenie Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu. 

5. Dane osobowe dziecka przechowywane będą do odwołania przez Państwa zgody. 

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

dziecka, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

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

8. Zgoda na publikację wizerunku dziecka jest dobrowolna, jednakże jej brak może 

skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach promujących Muzeum. Jednocześnie zgodnie 

z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka w celu promocji Muzeum oraz zamieszczenia wizerunku mojego 

dziecka zgodnie z pkt. 4. 

Nazwa działania promocyjnego: Ferie Zimowe 2023 r. 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ............................................................................. 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: ........................................................................................................ 

 

Data i podpis: ………................................................................................................................... 

 

 

 

 


