
ZGODA NA UDZIAŁ W WARSZTATCH 

w Muzeum Narodowym w Gdańsku 

Dział NOMUS Nowe Muzeum Sztuki ul. Stefana Jaracza 14-863 Gdańsk 

 

Ja niżej podpisany(a) 
                                                                                                                     (imię i nazwisko rodzica albo opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
                                                                                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

W zajęciach artystycznych w dniu 
                                                                                                                                                                           (data) 

Dane kontaktowe rodzica albo prawnego opiekuna 
                                                                                                                                                                           (telefon) 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu 

kontaktowego): 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 
(data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę i ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w trakcie samodzielnego 

opuszczenia Nomus - Nowe Muzeum Sztuki Działu Muzeum Narodowego w Gdańsku po zakończeniu 

zajęć.  Obowiązuje w stosunku do dzieci powyżej 10 roku życia.  

 

 
(data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna prawnego) 

 

 

Informacja dla Uczestników 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej: RODO) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych – iod@mng.gda.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku 

z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy. 

5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe 

mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

6. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) 

7. Udział w warsztatach jest dobrowolny, ale podanie ww. danych osobowych jest konieczne do realizacji warsztatów. 

mailto:iod@mng.gda.pl

