Racibórz, ................................

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu
wniosek o przyjęcie na zajęcia / woli kontynuacji * w roku szkolnym ........... / ............. dla celów ewidencji
Imię i nazwisko kandydata/uczestnika ...........................................................................................................
Wiek:……….. Klasa: ……………… Data urodzenia: ................................. Miejsce urodzenia: …………………….…...
Miejsca zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Dane rodziców/opiekunów prawnych: ...........................................................................................................
(imiona, nazwiska, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)

................................................................... Telefon kandydata pełnoletniego: ..............................................
Forma zajęć / nazwa grupy: .............................................................................................................................

……………………………………………………….
Podpis rodzica /opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oświadczam, że:
Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………………wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka …………………………………………….………………w celach promocyjnych działalności Młodzieżowego Domu
Kultury w Raciborzu.
…………………………………………………………
(data i podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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
oświadczam,
że:
Ja, niżej podpisany/-a …………………..…………………………………………… wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne,
wielokrotne rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………….………………………… poprzez publikację zdjęć oraz nagrań
wideo i umieszczenie ich na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz portalu społecznościowym
Facebook.
…………………………………………………………
(data i podpis)

OŚWIADCZENIA
1.Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielne przychodzenie mojej córki / mojego syna *
…………………………………………............................................................
na
zajęcia
do
kół
zainteresowań
Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w roku szkolnym ………………………………………….……………………………
Moje dziecko przyprowadzać i odbierać będzie:............................................................. PESEL: ………………………………………….
2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka / mój stan zdrowia / pozwala na uczestniczenie w wybranych zajęciach
artystycznych *.
…………………………………………………………
(data i podpis)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
3. 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
4. Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.
*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, ul. Stalmacha 12, 47-400 Racibórz.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: biuro@mdk-raciborz.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą
adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Dane osobowe w celach kontaktowych i promocyjnych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO natomiast
pozostałe, niezbędne dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z realizacja
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ,
b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, dostawca
oprogramowania dziedzinowego.
c) Administrator serwera na którym znajduje się strona internetowa jednostki
d) Facebook Inc.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o
usunięcie danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się
z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. Zgoda jest dobrowolna.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

