
REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPRAWNY I AKTYWNY SENIOR 

ORGANIZOWANYCH  PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH 

WROCŁAWSKICH PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 23 W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych, a także warunki 

świadczenia usług przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 

23, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP 896-12-03-814, REGON 000286456. 

 

I. Warunki uczestnictwa 

 

1. W zajęciach Sprawny i Aktywny Senior organizowanych przez GOKiS w Kątach Wrocławskich, 

mogą brać udział osoby dorosłe, które ukończyły 55 lat, określani jako uczestnicy.  

2. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach określa cennik ustalany przez GOKiS w Kątach 

Wrocławskich stanowiący Załącznik do niniejszego regulaminu.  

3. Udział w zajęciach odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy GOKiS w Kątach 

Wrocławskich a pełnoletnimi uczestnikami. Umowa zawierana jest na podstawie postanowień 

Regulaminu, w sposób określony w Regulaminie oraz o treści, którą wskazuje Regulamin. 
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Sprawny i Aktywny Senior organizowanych przez GOKiS w 

Kątach Wrocławskich jest: 

a) zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami obowiązującymi w  GOKiS w Kątach Wrocławskich 

b) akceptacja postanowień ww. Regulaminu  

c) uczestnictwo w zajęciach 

d) terminowe uiszczanie opłat za zajęcia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 

e) złożenie u instruktora lub w sekretariacie GOKiS podpisanego Regulaminu i załączników 

f) informowanie GOKiS w Kątach Wrocławskich o zmianach danych kontaktowych 

g) podanie danych do osoby kontaktowej, która można poinformować w nagłym wypadku, 

oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

II. Opłaty za zajęcia 

 

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach Sprawny i Aktywny Senior organizowanych przez 

GOKiS reguluje aktualny cennik, dostępny na stronie www.gokiskwr.pl, stanowiący załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Obowiązuje płatność przelewem na wskazany poniżej numer konta, z dopiskiem Aktywny Senior, 

imię i nazwisko uczestnika, data rozpoczęcia karnetu. 

3. Przelew należy zrealizować niezwłocznie po rozpoczęciu udziału w zajęciach lub po 

wyczerpaniu karnetu 

4. Dane do przelewu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

55-080 Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa 23 

nr rachunku 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001 

5. Wszystkie karnety ważne są miesiąc od daty rozpoczęcia wskazanej w przelewie, 

chyba, że ilość wejść zostanie zrealizowana wcześniej. 

6. Po zaksięgowaniu płatności, instruktor prowadzący zajęcia przekazuje karnet uczestnikowi zajęć. 

Karnet ma charakter imienny. 
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7. W przypadku nieobecności z powodów zdrowotnych, przez co najmniej 4 kolejne zajęcia, istnieje 

możliwość przedłużenia karnetu o dwa wejścia. 

8. Uczestnik, który nie wniósł terminowo należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach,                                

aż do momentu jej uregulowania. 

9. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęcia nie odbędą się m.in. z powodu: 

a) nieobecności/choroby instruktora,  

b) zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak: awaria ogrzewania lub zasilania w energię 

elektryczną, awaria sieci wodnej i kanalizacyjnej lub innych nieprzewidzianych okoliczności,                        

które skutkują niemożnością odbycia zajęć, 

c) ogłoszenie zarządzeń  odpowiednich władz, skutkujących  niemożnością prowadzenia zajęć 

(lockdown) lub ograniczeniami w ich prowadzeniu z powodu rozprzestrzeniania się zachorowań                        

na COVID 19 lub innej choroby o skali epidemicznej 

nastąpi proporcjonalne przedłużenie karnetu. 
10. GOKiS w Kątach Wrocławskich zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty za przedmiotowe 

zajęcia w każdym czasie, ze skutkiem od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego. Ośrodek 

powiadomi uczestnika o zmianie wysokości opłaty co najmniej na 14 dni przed terminem  

wprowadzenia opłaty w nowej wysokości. Na wypadek braku akceptacji przez uczestnika nowych opłat 

w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym umowa wygasa.  

 

III. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 

1. Uczestnik  ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego 

i na warunkach niniejszego Regulaminu. 

2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach 

Wrocławskich ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, lub mailowo na adres: 

programowy@gokiskwr.pl.  

3. GOKiS w Kątach Wrocławskich rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie                                  

jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację 

GOKiS w Kątach Wrocławskich przekaże na pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo. 

4. GOKiS w Kątach Wrocławskich nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania 

przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 

IV. Organizacja zajęć 

 

1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu, który stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

2. GOKiS w Kątach Wrocławskich zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym 

zobowiązuje się poinformować Uczestników zajęć. 

3. GOKiS w Kątach Wrocławskich zastrzega sobie prawo do zmian zajęć, w tym terminów, w ciągu 

całego sezonu kulturalnego.  

4. Uczestnicy będą informowani o odwołaniu/zmianie zajęć za pomocą e-maila lub SMS. 

4.1. GOKiS w Kątach Wrocławskich nie ma obowiązku telefonicznej informacji o odwołaniu zajęć. 

5. Zajęcia odbywają się podczas całego roku kalendarzowego. 

5.2 Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz w okresie ferii i wakacji 

szkolnych,  a także w terminach podanych wcześniej przez Instruktora. 
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5.3 GOKiS w Kątach Wrocławskich zastrzega sobie prawo do zmiany/dodania innych terminów, 

podczas których zajęcia nie odbędą się i nie będą odrabiane. 

6. Obecność Uczestników jest kontrolowana przez instruktora i odnotowywana przez niego w 

dzienniku.  

7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach 

oraz do reprezentowania GOKiS w Kątach Wrocławskich w wydarzeniach zgłoszonych przez 

instruktora. 

8. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych Instruktora (np. dotyczących stroju itp.). 

 

V. Opieka i bezpieczeństwo uczestników 

 

1. Podczas zajęć Uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 

2. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy 

i zgody instruktora prowadzącego. 

3. Na salach, podczas zajęć, obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów. 

4. GOKiS w Kątach Wrocławskich nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki                     

z udziałem Uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć i przed ich rozpoczęciem. 

5. Wszystkich Uczestników zajęć Sprawny i Aktywny Senior obowiązuje zmienne, czyste obuwie, 

wygodny strój oraz własna mata. 

6. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.  

7. Instruktor ma prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć w przypadku:  

a) braku terminowej opłaty za zajęcia,  

b) nagannego zachowania, utrudniającego prowadzenie zajęć,  

c) rażącego naruszenia Regulaminu zajęć.  

8. Uczestnik winien przychodzić na zajęcia punktualnie. 

9. GOKiS w Kątach Wrocławskich nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie 

placówki, w tym holach, salach zajęć i innych pomieszczeniach w GOKiS w Kątach Wrocławskich czy 

hali OSiR w Katach Wrocławskich . 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych wobec 

innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, Uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się                        

do poleceń Instruktora lub innego pracownika GOKiS w Kątach Wrocławskich czy na hali OSiR w 

Katach Wrocławskich . 

12. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia, umożliwia udział w przedmiotowych zajęciach.  

12.1 Uczestnik Oświadcza, że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i nie będzie 

zgłaszał roszczeń pod adresem Organizatora i instruktora prowadzącego zajęcia z tytułu utraty zdrowia. 

12.2 Ewentualne uwagi co do stanu zdrowia rodzice/opiekunowie prawni Uczestników zobowiązani                  

są zgłaszać pisemnie Instruktorom. 

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. 

14. Uczestnicy przychodzący na zajęcia oświadczają, że aktualnie nie chorują na choroby zakaźne oraz 

nie wykazują jakichkolwiek objawów chorobowych. 

15. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOKiS w Kątach 

Wrocławskich poza budynkiem:  

a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (np.: spacer do lasu, zajęcia plenerowe                        

w pobliskiej okolicy GOKiS w Kątach Wrocławskich czy hali OSiR w Katach Wrocławskich, występy 

na scenach zewnętrznych GOKiS w Kątach Wrocławskich), wpisane są w charakter zajęć. 

 

 



VI. Postanowienia ogólne 

 

1. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, osoby chętne zostają umieszczone na liście rezerwowej. 

Z listy rezerwowej osoba może zostać przyjęta do grupy zajęciowej w ciągu całego sezonu kulturalnego. 

Poinformowana o tym fakcie zostanie mailowo. 

2. GOKiS w Kątach Wrocławskich może podjąć decyzję o zmniejszeniu bądź zwiększeniu liczby 

uczestników zajęć. 

3. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.  

4. W przypadku braku zainteresowania zajęciami, GOKiS w Kątach Wrocławskich zastrzega sobie 

prawo zawieszenia zajęć. W takiej sytuacji zwarta na warunkach określonych w niniejszym regulaminie 

umowa wygasa, a uczestnik nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz GOKiS w Kątach Wrocławskich 

żadnych opłat.  

5. Uczestnik zajęć zgłoszony przez GOKiS w Kątach Wrocławskich, reprezentuje go na wydarzeniach 

sportowych. 

5. Każdy uczestnik zajęć odbywających się w GOKiS w Kątach Wrocławskich może reprezentować 

swoją sekcję podczas występów na rozpoczęcie i/lub zakończenie roku kulturalnego. 

7. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy wszelkie uwagi, oświadczenia, wnioski 

należy kierować do Dyrektora GOKiS w Kątach Wrocławskich w formie pisemnej na adres                                  

ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.  Pisma należy składać w Sekretariacie. 

8.W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie  przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

9. Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się do polubownego załatwiania spraw                                             

i rozstrzygnięcia  sporów wynikających z niniejszej umowy.  

10. W przypadku, gdy próba polubownego załatwienia sporu nie przyniesie rezultatu, Strony poddają 

spór pod rozstrzygnięcie sądu  właściwego dla siedziby GOKiS w Kątach Wrocławskich. 

 

VII. Polityka Prywatności 

 

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r, jak również z art. 13 ust. 1 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dalej: RODO, GOKiS w Kątach Wrocławskich informuje, że:  

a) Administratorem danych osobowych Uczestników zajęć i ich rodziców/opiekunów prawnych jest 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty 

Wrocławskie.  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

biuro.chronimyinformacje@gmail.com lub numerem telefonu: 513 644 118. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie 

internetowej Administratora: www.gokiskwr.pl oraz w sekretariacie GOKiS w Kątach Wrocławskich 

ul. Zwycięstwa 23. 
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Załącznik nr 1. 

 

Wyciąg z cennika. 

Pełen cennik dostępny na www.gokiskwr.pl 

 

Zajęcia 1 x tygodniu (4 wejścia) - 25 zł 

Zajęcia 2 x tygodniu  (8 wejść) - 35 zł 

 

 

 

 

Załącznik nr 2. 

Harmonogram 

Wtorki i czwartki godz. 11.00-11.45 hala OSiR ul. Zwycięstwa 27, 55-080 Kąty Wrocławskie 

Poniedziałki i środy godz. 11.00-11.45 GOKiS Filia Smolec ul. Dworcowa 4, Smolec 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu. 

 

 

Data                           Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3. 

Dane uczestnika 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

Data urodzenia: 

 

Adres zamieszkania: 

 

Nr telefonu: 

 

Adres e-mail: 

 

 

 

 

Załącznik nr 4. 

Dane do osoby kontaktowej, która zostanie poinformowana w nagłym wypadku. Taką sytuacją jest 

zagrożenie życia lub zdrowia. 

 

Imię i nazwisko osoby/osób do kontaktu: 

 

Nr telefony osoby/osób do kontaktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5. 

Klauzule informacyjne  

Klauzula informacyjna ogólna i zgody na przetwarzanie danych w GOKiS 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana (dziecka) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elek-

tronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com i nr tel. 513 644 118. 

3. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadań wynikających z charak-

teru działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, a także w 

innych prawnie usprawiedliwionych celach, w zakresie niezbędnym  

do realizacji tych celów: uczestnictwa w zajęciach i warsztatach, uroczystościach i imprezach kulturalnych, 

wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez GOKiS, udziału w konkursach  

i zawodach sportowych oraz korzystania z oferty placówki (biblioteka, basen, korty tenisowe, boiska, sala 

fitness). 

4. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe mogą być przekazywane: 
 organom władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

 podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym Administrator powierza dane  

na podstawie zawartych umów powierzenia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań,  

w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celach archiwalnych. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich (swojego dziecka) danych, prawo uzyskania potwierdzenia 

przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, a także prawo ich usunięcia w przypadku, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich (swojego dziecka) danych osobowych, która jest pod-

stawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich (swojego dziecka) danych, a także 

prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż prze-

twarzanie Pani/Pana (dziecka) danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie da-

nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
8. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z oferty GOKiS. 

 
Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (mojego dziecka) danych w celu uczestnictwa  

w zajęciach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach 

Wrocławskich oraz korzystania z oferty placówki. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej. 

 

Data                           Podpis 
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Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wizerunku  

osoby dorosłej/dziecka 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 informujemy, iż: 

9. Administratorem Pani/Pana (dziecka) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

10. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com i nr tel. 513 644 118. 

11. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały 

filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana (dziecka), zarejestrowane podczas zajęć i uroczystości 

zorganizowanych przez GOKiS, na stronie internetowej placówki, profilach internetowych zarzą-

dzanych przez placówkę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych 

na terenie placówki. 
12. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji GOKiS 

na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych. 
13. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe będą upublicznione. 
14. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres nie-

zbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte. 
15. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego (dziecka) oraz prawo ich usunię-

cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
16. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana (dziecka) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
17. Podanie tych danych jest dobrowolne. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego (mojego dziecka) wizerunku  

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej. 

 

 

Data                           Podpis 
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Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wyników konkursów 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 informujemy, iż: 
18. Administratorem Pani/Pana (dziecka) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

19. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com i nr tel. 513 644 118. 

20. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana 
(dziecka) imię i nazwisko oraz punktacje, oceny i wyniki osiągnięte w konkursach i zawodach orga-
nizowanych przez GOKiS. 

21. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursach  
i zawodach oraz upublicznienia wyników, punktacji i ocen na podstawie Pani/Pana zgody. 

22. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe będą upublicznione. 
23. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte. 
24. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich (swojego dziecka) danych oraz prawo ich usu-

nięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-
nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

25. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana (dziecka) narusza przepisy ogólnego rozporządze-
nia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

26. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursach i zawodach 
(zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie przedsięwzięcia). 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (mojego dziecka) danych osobowych przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w wyżej wymienionym  celu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej. 

 

 

Data                           Podpis 
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