KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA
DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. HENRYKA JORDANA
ROK SZKOLNY 2021/2022

Sekcja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko instruktora …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane uczestnika zajęć:
Imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
PESEL
przedszkole/szkoła/uczelnia/inne – klasa
Informacje o szczególnych potrzebach lub stanie
zdrowia dziecka istotnych w pracy w grupie lub w
zajęciach indywidualnych tj. np. stale
przyjmowane leki, wady rozwojowe, alergie

Sposób kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami:
Matka/prawna opiekunka

Ojciec/prawny opiekun

Imiona i nazwiska
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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.

1.

2.

3.

Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka/dzieci w zajęciach poza placówką - wyjścia do instytucji kultury, plenery,
pokazy, zawody, itp. a także na udział w koncertach, wernisażach, konkursach, wycieczkach organizowanych w ramach zajęć
placówki w dniach i godzinach ich planowanego trwania.
Wyrażam zgodę i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka/podopiecznego podczas
jego samodzielnego przybycia na zajęcia i powrotu do domu po ich zakończeniu*- zobowiązuje się do osobistego odbioru
dziecka z zajęć*
Oświadczam, iż u mojego dziecka nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wybranej formie zajęć.

*niepotrzebne skreślić, punkt 1, 2 nie dotyczy pełnoletniego uczestnika zajęć

Białogard, dnia …………………………………

…………………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie moich danych osobowych oraz danych mojego
dziecka, podanych na potrzeby rekrutacji, a po przyjęciu dziecka do procesu prowadzenia zajęć.
(Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości udziału
w rekrutacji).
……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę (Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.) na przetwarzanie informacji dotyczących szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia dziecka przez Dom Kultury w Białogardzie
w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas zajęć

……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka - wychowanka
Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie, w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, wieku, prac, zarejestrowanych podczas zajęć
i uroczystości oraz uczestnictwa w turniejach, konkursach, pokazach, programach, projektach, wycieczkach i innych uroczystościach
organizowanych przez Młodzieżowy Domu Kultury w Białogardzie.
Wizerunek może być umieszczony i publikowany na stronie internetowej MDK, profilach internetowych zarządzanych przez placówkę
(Facebook), mediach: prasie, telewizji, w publicznie dostępnych miejscach placówki takich jak np. tablice informacyjne, w materiałach
drukowanych wydawanych przez Placówkę (kroniki, gazetki itp.) w celu informacji i promocji Młodzieżowego Domu Kultury
w Białogardzie. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
…………………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko przez Dom Kultury w Białogardzie
w celu promowania osiągnięć i sukcesów w mediach internetowych tj. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury,
mediach społecznościowych, na których placówka ma założony profil w internecie telewizji i prasie.

……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. HENRYKA JORDANA W BIAŁOGARDZIE
Zgodnie z art. 13 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
(dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka
Jordana, ul. Grunwaldzka 42, Białogard (dalej: MDK), reprezentowany przez dyrektora Panią Jolantę Alabę.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez email:
cuw.iod@bialogard.info.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców będą przetwarzane w celu:
a) przyjęcia kandydata do MDK na podstawie art. 134 oraz art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO., wykonania przez Administratora obowiązków wynikających
z przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności oświatowej – organizacja pracy MDK; sporządzeniem dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit.
c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), b) wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych placówki, co stanowi działanie realizowane
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO), c) publikowania na stronach internetowych MDK list dzieci przyjętych na zajęcia; publikowanie
osiągnięć dzieci w budynku i na stronie internetowej MDK, mediach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach - Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania kandydata do MDK będą przechowywane będą przez okres roku od daty zakończenia
procesu rekrutacji chyba, że przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy wymagane będzie przepisami prawa.
7. Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od MDK dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Wszystkie wymienione prawa wymagają
pisemnej formy np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Sekretariacie MDK.
8. W ramach prowadzonego procesu przyjmowania kandydata do MDK dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną
przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20
RODO.
9. Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

