
Zgłoszenie dziecka do udziału w karnawałowym  

„Balu Walentynkowym dla dzieci” 

Ja, …………………………….………. (imię i nazwisko osoby zgłaszającej), zgłaszam 

chęć udziału dziecka (imię i nazwisko): ……………………..……………………… 

w karnawałowym Balu Walentynkowym dla dzieci organizowanym w dniu 14 lutego 

2023 r. (w godz. 16.00 – 18.00) przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy 35 (44-238 Czerwionka-Leszczyny) – Zameczek. 

Zobowiązuję się osobiście przyprowadzić dziecko na karnawałowy Bal 

Walentynkowy, który rozpoczyna się o godz. 16.00, oraz odebrać po jego 

zakończeniu, tj. o godz. 18.00. 

W razie nagłej potrzeby pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu (proszę 

wpisać numer kontaktowy): ……………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu (osoby zgłaszającej oraz dziecka) przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Czerwionce-Leszczynach w celu uczestnictwa w karnawałowym „Balu 

Walentynkowym dla dzieci”. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (proszę niewłaściwe skreślić) na nieodpłatną 

publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w formie fotografii w czasie 

karnawałowego „Balu Walentynkowego dla dzieci” na stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych (facebook) Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czerwionce-Leszczynach oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce-

Leszczynach. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną. 

(podpis osoby zgłaszającej)



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach (44-230) przy ul. 3 Maja 

36B, tel. +48 32 43 12 039, 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Czerwionce-Leszczynach: iod@opsczerwionka.pl, tel. +48 32 43 12 039 

wewn. 17 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1, 

3. dane osobowe zawarte w formularzu oraz w postaci wizerunku będą 

przetwarzane w celu uczestnictwa w karnawałowym „Balu Walentynkowym dla 

dzieci” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4. podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również nie będą poddawane 

profilowaniu, o którym mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 

5. posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, 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, 

6. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO, 

7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, 

8. przekazanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości uczestnictwa w Balu. 
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