
DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

WROCŁAWSKIEGO KLUBU FORMATY  

*prosimy o wypełnienie drukowanymi literami 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………..….......................................................................................................... 

 

Rodzaj zajęć: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................  

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniości uczestnika): 

 

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

 

Telefon kontaktowy: …………….…………………...............................................................................................  

 

Newsletter od WKF? Zaznacz odpowiedź TAK NIE 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję „Regulamin pracowni artystycznych WKF 

2020/2021”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i / lub mojego dziecka* danych osobowych przez 

Wrocławski Klub Formaty wskazanych w Deklaracji uczestnika zajęć w celu i zakresie niezbędnym do 

uczestnictwa w zajęciach.  

3.  Jednocześnie oświadczam, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną jestem świadomy/a, 

że pomimo wprowadzonych na terenie WKF Formaty obostrzeń sanitarnych i środków ochronnych 

wdrożonych na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) istnieje możliwość zakażenia mnie 

/ mojego dziecka* chorobą Covid-19. 

*/niepotrzebne skreślić/ 

4. Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 

a. Dane Administratora 
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  
Państwa dane osobowe jest Wrocławski Klub Formaty z siedzibą przy ul. Samborskiej 3-5, Wrocław 

b. Inspektor Ochrony Danych 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
(dalej „IOD”)  Natalią Miłostan pod adresem email: iod@wkformaty; pod numerem telefonu 697310309 lub 
pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor. 

c. Dane kontaktowe 
Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych 
w WKF, prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym: ido@wkformaty.pl 

d. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
1) WKF może przetwarzać Państwa dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów 

statutowych, w tym: uczestnictwa w zajęciach, kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez WKF 
realizowanych na podstawie zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

2) Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych w 
zakresie wynikających ze Statutu oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej stanowiącej realizację przez Administratora podstawy wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO 

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego 
uzasadnionego interesu tj. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz wokół niego, a 
także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy 
(Dz.|U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), wprowadza się monitoring wizyjny w części publicznej Instytucji tj. ciągach 
komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym. 

4) W przypadku danych zwykłych:  
art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej  w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora polegających na ochronie zdrowia i życia pracowników, 

współpracowników oraz innych osób korzystających z działalności Administratora 

5) W przypadku danych szczególnej kategorii:  

art. 9 ust. 2 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia 

zgody, oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. gdy przetwarzanie danych jest  konieczne ze względu na istotny interes 

publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. 

e. Odbiorcy danych osobowych 
Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom WKF, administratorom 
systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na 
naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe oraz uprawnionym służbom porządkowym, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

f. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

g. Okres przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane: 
- przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach 
- do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem. 
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WKF zobowiązany jest do 
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w 
tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
- w przypadku danych pozyskanych z ankiet dot. stanu zdrowia przez okres 14 dni od dnia zakończenia 
Uczestnictwa w wydarzeniu lub/ i złożenia ankiety. 
- w zakresie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego z przestrzeni wspólnych przez okres 1 miesiąca od 
dnia zarejestrowania wizerunku.  

h. Zakres uprawnień 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

i. Profilowanie 
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one 
podlegały profilowaniu. 

j. Skarga do organu nadzorczego 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 

6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w celach informacyjnych i promocyjnych 

związanych z działalnością Wrocławskiego Klubu Formaty  

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę(-y) na wykorzystanie zdjęć, nagrań muzycznych lub filmowych z 

wizerunkiem dziecka powstałych podczas zajęć lub organizowanych wydarzeń przez Wrocławski Klub 

Formaty w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności WKF.  

*/niepotrzebne skreślić/ 

 

 

 

………….……………………………………………………………… 

data, podpis  


