
                                                                                                        

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Deklaruję udział w projekcie pn. „LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – ECO FASHION  – projekt ekologiczno-

artystycznym dla dzieci z województwa łódzkiego” realizowanym przez Łódzki Dom Kultury w okresie  

2.03-20.06.2020 roku zgodnie z ustalonym terminarzem. 

 

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

Nazwa placówki kulturalnej ................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko dyrektora placówki kulturalnej: ..................................................................................................... 

 

ZGODA RODZICÓW 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ................................................................................................ 
w projekcie pn. „LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – ECO FASHION  – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci  
z województwa łódzkiego” realizowanym przez Łódzki Dom Kultury w okresie 2.03-20.06.2020 zgodnie  
z ustalonym terminarzem. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi  
z siedzibą  pod adresem ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź dla uczestnictwa w projekcie pn. „LOKOMOTYWĄ PO 
WIEDZĘ – ECO FASHION  – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez  Łódzki Dom Kultury w Łodzi  
z siedzibą  pod adresem ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź do promowania działań w ramach pn. „LOKOMOTYWĄ 
PO WIEDZĘ – ECO FASHION  – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” poprzez 
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych związanych z uczestnictwem w projekcie zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów mojego dziecka, m. in. na portalach społecznościowych oraz 
na stronie internetowej,  przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą  pod adresem ul. Traugutta 18, 90-113 
Łódź, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji oraz zdjęć dotyczących projektu „LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – ECO 
FASHION  – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” oraz otrzymywanie informacji 
na temat oferty kulturalnej oferowanej przez Łódzki Dom Kultury i jego Partnerów drogą elektroniczną na 
podany w formularzu adres mailowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………..               ……………………..……………………………………..… 
                                 Miejsce i data          Podpis rodziców lub prawnego opiekuna 

 
 

Dane kontaktowe do rodziców lub prawnego opiekuna: 

Telefon:  ……………………………………………………………………… 

E-mail:  .…………….………………………………………………………… 

 
 



 
 
Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18,  

90-113 Łódź. 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Tokarską, tel. 797-326-200, adres email: 

s.tokarska@ldk.lodz.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania „LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – ECO 

FASHION  – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”, a po tym czasie przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie. 

5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6. Państwa dane będą udostępniane partnerskim instytucjom kultury działającym w ramach projektu. 
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 
8. Podanie Państwa danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody. 
9. Państwa dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały 

profilowaniu. 
 


