
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice tel./fax 32 769 64 82 

e-mail: mok@mokwojkowice.home.pl;   www.mokwojkowice.home.pl 
 

 

REGULAMIN RUPY TANECZNEJ ColorBearsTeam 

 

1. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu w piątki w godzinach od 17:00 do 19:00 na sali konferencyjnej. 

W szczególnych przypadkach zajęcia mogą być przeniesione na inny dzień, godzinę lub do innej sali. 

2. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci od 7 roku życia.  

3. Uczestnicy biorą udział we wskazanych przez Miejski Ośrodek Kultury konkursach i przeglądach 

reprezentując Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach na terenie regionu. 

4. Uczestnictwo w grupie tanecznej ColorBearsTeam jest bezpłatne. 

5. Osoba uczestnicząca w zajęciach wyraża zgodę na publikację zdjęć z jej udziałem. 
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Załącznik do regulaminu grupy tanecznej ColorBearsTeam 

  

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice tel./fax 32 769 64 82 

e-mail: mok@mokwojkowice.home.pl;   www.mokwojkowice.home.pl 
 

Zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego treść w dniu:..................................................................... 

Imię i Nazwisko rodzica (opiekuna):................................................................................................................ 

Imię i Nazwisko uczestnika zajęć:........................................................................................................................ 

Data urodzenia: …................................................................................................................................................. 

Adres:...................................................................................................................................................................... 

Numer telefonu:....................................................................................................................................................... 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem w/w danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w 

Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 lit. B RODO, 

w celu udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

2) Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym. Nie podanie powyższych informacji skutkuje 

odmową udziału w zajęciach. 

 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i 

Norwegia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zajęć 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu 

zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym. 

 

 

                    

 

 

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

podpis i data składającego oświadczenie                       podpis i data przyjmującego oświadczenie 
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