WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY (MDK) W OŚWIĘCIMIU
ROK SZKOLNY 2020/2021
UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

WYBRANE ZAJĘCIA –JEDNO ZGŁOSZENIE ODPOWIADA JEDNYM ZAJĘCIOM
(proszę wpisać nazwę zajęć i nazwisko nauczyciela)

Nazwa zajęć

Nazwisko nauczyciela

Podkreśl właściwe
 KONTYNUACJA
 PIERWSZE ZGŁOSZENIE

Lp.

DANE DZIECKA

1.

Nazwisko

2.

Imię

3.

PESEL i data urodzenia

4.

Adres zamieszkania
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW – MATKA

5.

Nazwisko

6.

Imię

7.

Telefon kontaktowy

8.

Adres e-mail

9.

Adres zamieszkania
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW - OJCIEC

10.

Nazwisko

11.

Imię

12.

Telefon kontaktowy

13.

Adres e-mail

14.

Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Treść oświadczenia

Czytelny podpis
wnioskodawcy
/podpis w każdej
rubryce/

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych,
oświadczam, że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że stan zdrowia kandydata pozwala na jego udział w zajęciach.
Oświadczam, że kandydat jest ubezpieczony od NW .
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych):
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i jego
załącznikach;
wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób przyjętych
i nieprzyjętych na zajęcia.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami) w przypadku przyjęcia kandydata
na zajęcia, wyrażam dobrowolną zgodę na publikację jego wizerunku, prac plastycznych, dzieł
filmowych, zapisów występów oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, Facebooku
Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu oraz w materiałach promocyjnych placówki.
W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na jego samodzielny powrót
do domu po zakończeniu zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu (dotyczy
wyłącznie kandydata niepełnoletniego).
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach, turniejach, przeglądach.
Wyrażam zgodę na wyjścia na terenie miejscowości, w której prowadzone są zajęcia
w ramach zajęć dydaktycznych po uprzednim poinformowaniu mnie przez nauczyciela.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów, wydarzeń i zajęć organizowanych przez MDK
w Oświęcimiu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego
1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów.

2. Dane kontaktowe Administratora: mdk@powiat.oswiecim.pl.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@powiat.oswiecim.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

4. Wizerunek uczestników konkursów, wydarzeń oraz zajęć edukacyjnych itp. będzie przetwarzany wyłącznie
w celu promocji działań Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w MDK jest art.6 ust.1 pkt. a) RODO.
5. Wizerunek uczestników zajęć, konkursów, wydarzeń w MDK może zostać udostępniony innym podmiotom
(Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim) wyłącznie w celu realizacji,
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości oraz promocji działań edukacyjnych MDK.
6. Podanie danych jest dobrowolne.
7. Każdy uczestnik zajęć, konkursów i wydarzeń w MDK ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, wniesienia skarg do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe uczestników zajęć, wydarzeń i konkursów w MDK nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświęcim, dnia....................................................…
Data złożenia wniosku w sekretariacie MDK (wpisuje pracownik sekretariatu):.....................................……...
UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie MDK w Oświęcimiu.

