
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Warsztaty Fabryka Wyobraźni Młodych  (24 października 2020 r. – 19 czerwca 2021 r.) 

Imię i nazwisko dziecka…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Wiek dziecka ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Telefon rodzica / opiekuna…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach. Biblioteka nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci po zajęciach. 

Prosimy także o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Lęborku lub na stronie internetowej biblioteki.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki 
......................................................................................... przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji ww. zajęć. 

Poinformowano mnie o prawie dostępu do tych danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia oraz o prawie do 

wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne,  jednakże niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego syna/córki 

………………………………………………..…… zarejestrowanych podczas realizacji ww. zajęć w mediach społecznościowych i w telewizji 

lokalnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 

reklamowania ww. zajęć. 

 

Podpis rodzica / opiekuna……………………………………………………… 
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