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Deklaracja uczestnictwa / kontynuacji uczestnictwa dziecka  

w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku 

w roku szkolnym ………………………. 

 

WYBRANE ZAJĘCIA 

 Nazwa koła zainteresowań:                                                   Imię i nazwisko nauczyciela: 

Dzień zajęć: Godzina zajęć: 

               

DANE OSOBOWE WYCHOWANKA MDK: 

 Nazwisko i imię: Nr PESEL: 

Data i miejsce urodzenia:                    

Adres zamieszkania kandydata  

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu 

Dane kontaktowe pełnoletniego kandydata na wychowanka 

 Telefon: Adres e-mail: 

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA 

 Nazwisko i imię matki: 
 

 

Nazwisko i imię ojca: 

Adres zamieszkania matki i ojca jeśli jest inny niż dziecka 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu:  Nr lokalu: 

Dane kontaktowe matki i ojca opiekuna prawnego 

 Telefon: 

 

 

e-mail: 

Telefon: e-mail: 
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Oświadczenie: 
 

Wyrażam dobrowolną zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w niniejszej deklaracji, załączonych oświadczeniach i dokumentach oraz systemach 

informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w mieście Rybnik.  
 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka we wszystkich projektach  

i przedsięwzięciach (konkursy, festiwale, wystawy, pokazy, prezentacje, wycieczki, wymiany 

międzynarodowe itp.) organizowanych przez placówkę wynikających z jej statutowych zadań 

oraz organizowane poza placówką przez inne ośrodki kulturalne i oświatowe, z którymi MDK 

współpracuje w ramach swojej działalności statutowej.  
 

Wyrażam dobrowolną zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka  

w celach wynikających z organizacji pracy MDK oraz prowadzenia dokumentacji, w formie 

fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium. 

 

Zostałam poinformowana/Zostałem poinformowany*, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Rybniku,  

ul. Władysława Broniewskiego 23, 

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody 

powinno być w formie pisemnej. W przypadku braku zgody: 

a) na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, załączonych 

oświadczeniach i dokumentach oraz systemach informatycznych wspomagających proces 

zarządzania oświatą w mieście Rybnik niemożliwy będzie udział dziecka w zajęciach, 

b) na przetwarzanie wizerunku dziecka wizerunek dziecka nie będzie wykorzystywany w celach 

wynikających z organizacji pracy MDK oraz prowadzenia dokumentacji, w formie 

fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium,  

3) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, 

4) mam prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 

(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

5) MDK nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których 

posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest 

to niezbędne do realizowania zadań MDK,  

6) dane osobowe będą przechowywane do końca danego roku szkolnego, a w przypadku deklaracji 

kontynuacji udziału w zajęciach do końca kolejnego roku szkolnego, 

7) MDK wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się skontaktować listownie, na 

adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik lub pocztą 

elektroniczną, na adres: mdkwr@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 

Data wypełnienia deklaracji: 
 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

lub pełnoletniego kandydata 

 

 


