
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

 CENTRUM KULTURY MŁODYCH W ŁODZI UL. LOKATORSKA 13 
 
 

NAZWA ZAJĘĆ…………………………………………………………………………………............................ 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/WIEK……………………………………………………………………… 

 

UCZESTNICTWO OD DNIA………………………………….. DO DNIA……………………………………..          

 

TEL KONTAKTOWY UCZESTNIKA LUB IMIĘ I NAZWISKO RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO)………………………………………………………………………… 

 

ADRES E-MAIL………………………………………………………………………………………………….. 

 

Deklaruję wnosić opłatę  za uczestnictwo w zajęciach  za aktualny miesiąc do dnia 10 – go 

każdego miesiąca Wpłata może być dokonywana : 

 - w  Dziale księgowości CKM (pokój nr 3) pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00  

 - na konto bankowe CKM  nr rachunku bankowego 76 1240 3028 1111 0000 2822 1407 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:  

  

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu u instruktora oraz wniesienie 

określonych w cenniku opłat. 

2. Opłaty należy uiszczać  do 10 – go każdego miesiąca za aktualny miesiąc. 

3. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, koszt zajęć nie podlega zwrotowi. 

4. W przypadku zaległości w pokrywaniu kosztów za okres dłuższy niż 1 miesiąc, instruktor  

ma prawo złożyć oświadczenie o niedopuszczeniu Uczestnika  do dalszych zajęć. 

5.  Organizator (CKM) zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w szczególnie    

uzasadnionych przypadkach, z uprzedzeniem Uczestników przed zajęciami, w którym to 

szczególnym wypadku  - nowy termin zajęć zostanie wyznaczony z uwzględnieniem 

możliwości czasowych i organizacyjnych Uczestników. 

6.  Jeśli Uczestnik narusza zasady kultury i zasady współżycia (w odniesieniu  

do instruktorów, uczestników oraz pracowników ) Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą 

umowę trybie natychmiastowym bez obowiązku zwrotu dokonanych wpłat. 

 

 

„Klauzula informacyjna RODO”  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 

dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO”) 

informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury 

Młodych o danych kontaktowych: 93 – 021 Łódź ul. Lokatorska 13 tel. 42 684 68 66, 

mail: iod@ckm.lodz.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

można kontaktować się, za pośrednictwem sekretariatu CKM tel. 42 684 68 66. 

 

mailto:iod@ckm.lodz.pl


 Dane osobowe pozyskane w związku z podpisaniem Deklaracji uczestnictwa będą 

przetwarzane w celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem Deklaracji oraz 

związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, jak również w celu 

archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 1) niezbędność do 

realizacji deklaracji 2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji deklaracji. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane: 1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te 

działają w naszym imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. Okres 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria: 1) czasu obowiązywania umowy, 2) przepisy 

prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 3) okres, 

który jest niezbędny do obrony naszych interesów. Osobie, której dotyczą dane osobowe, 

przysługuje: 1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, na warunkach określonych w 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; 2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 

podpisania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

Oświadczam, że wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę  

na umieszczenie i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek 

oraz wypowiedzi dzieci zarejestrowane na zajęciach, konkursach, pokazach, turniejach, 

festiwalach. Zgoda obejmuje publikację wizerunku na stronach internetowych 

www.ckm.lodz.pl, na portalu społecznościowym Facebook zarządzanym przez CKM . 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego numeru telefonu i/lub adresu e-mail podanego 

w deklaracji, w celu otrzymywania od Centrum Kultury Młodych w Łodzi informacji o 

działalności Centrum tj. o organizowanych i planowanych zajęciach, spotkaniach, eventach 

oraz płatnościach.  

 
 
DATA…………………………………      

 

 

PODPIS UCZESTNIKA ZAJĘĆ LUB RODZICA, PRAWNEGO OPIEKUNA………………………………………. 

 

 

 

 

 
     

http://www.ckm.lodz.pl/

