
Załącznik nr 1 

do Regulaminu zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych  

w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim w sezonie 2021/2022 

- Oświadczenia 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika akceptuje warunki przedstawione w Regulaminie zajęć 

artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim 

w sezonie 2021/2022 i zgadza się na ich stosowanie. 

 

Czytelny podpis i data………………………………………. 

 

2. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika akceptuje warunki przedstawione w „Regulaminie 

wydarzeń artystycznych organizowanych w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury” w trakcie epidemii 

SARS-Cov-2 dostępnym na stronie internetowej i zgadza się na ich stosowanie. 

 

Czytelny podpis i data………………………………………. 

 

3. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że zapoznał się z informacją na temat 

przetwarzania danych osobowych dostępną w siedzibie oraz na stronie internetowej w zakładce RODO. 

 

Czytelny podpis i data………………………………………. 

 

4. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i materiałów 

filmowych zawierających wizerunek mój/mojego dziecka zarejestrowanych podczas warsztatów oraz 

umieszczanie prac wykonanych podczas warsztatów na stronie internetowej MDK, profilach internetowych 

zarządzanych przez MDK oraz w mediach w celu informacji i promocji MDK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a jej wycofania można dokonać w dowolnym momencie, 

co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej 

zgody przed jej cofnięciem. MDK ma także pełne prawo, aby zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechniać wizerunek bez zgody osoby na nim 

przedstawionej, gdy jest to osoba stanowiąca jedynie szczegół całości takiej jak publiczna impreza, 

zgromadzenie, czy krajobraz; lub jest to osoba powszechnie znana, jeżeli wizerunek wykonano w związku z 

pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Więcej 

informacji w Regulaminie. 

Czytelny podpis i data………………………………………. 

 

                                                                                          verte      

 



6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że stan zdrowia jego bądź jego dziecka 

pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz nie ma innych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim nie ubezpiecza 

Uczestnika zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie udziela dalszych zabezpieczeń Uczestnika 

poza opisanymi Regulaminem zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w Miejskim 

Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.  

 

Czytelny podpis i data………………………………………. 

 

 

 

 


