.......................................................….................

Pińczów , dn.......................................

imię i nazwisko wnioskodawcy/rodzica /opiekuna prawnego
Adres………………………………….
Telefon……………………………….

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów
WNIOSEK O KORZYSTANIE ZE ZNIŻEK NA ZAJECIA
DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY Z TERENU GMINY PIŃCZÓW
W PIŃCZOWSKIM SAMORZADOWYM CENTRUM KULTURY
Zwracam się z wnioskiem o możliwość korzystania ze zniżek przysługujących posiadaczom Karty
Dużej Rodziny zamieszkałym teren Gminy Pińczów we wskazanych zajęciach kulturalno-edukacyjnych lub
zespołach artystycznych:
1) ..................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................
5) ……………………………………………………………………………………..
Dane dziecka:
Imię i Nazwisko:.........................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................
Nr KDR 2608043……………………………….. termin ważności.......................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych moich i mojego dziecka przez administratora danych Pińczowskie
Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji uprawnień
do korzystania z Karty Dużej Rodziny w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L nr 119) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000). Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy/rodzica/opiekuna prawnego

WERYFIKACJA WNIOSKU (adnotacje PSCK)
1. Karta Dużej Rodziny

weryfikacja uprawnień

pozytywna

negatywna
Termin ważności KDR do..........................................................

Data…………………. / podpis osoby weryfikującej……………………………………..

2. Przedłużono termin ważności KDR do ………………………………………….

Data………………………. podpis osoby weryfikującej………………………………………

3. Przedłużono termin ważności KDR do ………………………………………….

Data………………………… podpis osoby weryfikującej…………………………………….

4. Przedłużono termin ważności KDR do ……………………………………………

Data………………………… podpis osoby weryfikującej…………………………………….

5. Przedłużono termin ważności KDR do ……………………………………………

Data………………………… podpis osoby weryfikującej…………………………………….

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest: Pińczowskie Samorządowe Centrum
Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można
skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji uprawnień
do korzystania z Karty Dużej Rodziny w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury art. 6 ust. 1 lit. a.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia
przetwarzania w celu do jakiego zostały zebrane.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana lub dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych
uniemożliwi korzystanie z uprawnień przypisanych w Karcie Dużej Rodziny w PSCK.
10. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach innych niż
cel, dla którego je zebrano.

