
DEKLARACJA UCZESTNIKA
W ZAJĘCIACH W CZASIE PÓŁKOLONII

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W ZGIERZU
w roku szkolnym 2018/2019

              
                  

PESEL                              Imię                        Drugie imię            Nazwisko

Data urodzenia              Miejsce urodzenia

- -
Rok          miesiąc   dzień

Adres zamieszkania dziecka
Ulica    nr domu     nr lokalu

Kod          Miejscowość      Telef. domowy

-

Województwo                   Powiat       Gmina

Dane rodziców/opiekunów:

MATKA: Imię                           Nazwisko                                          nr telefonu

OJCIEC: Imię                           Nazwisko                                 nr telefonu

Inne, ważne informacje o dziecku, w tym o stanie zdrowia:

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  dziecka  we  wszystkich  organizowanych  wyjściach
zgodnie z harmonogramem zajęć podczas ferii, z którym zostałem/łam zapoznany/na

                                                                            …………………………………………………
                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna



Oświadczenie:
Świadoma/y  odpowiedzialności  za  składanie  nieprawdziwych  danych  oświadczam,  że

dane  zawarte  w  deklaracji  są  zgodne  z  prawdą,  co  potwierdzam
własnoręcznym  podpisem  (podanie  nieprawdziwych  danych  może
spowodować skreślenie dziecka z listy uczestników).

 Podpis rodzica/ opiekuna: ..........................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU DZIECKA

Ja, …………………………. niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka ………………………………..przez Młodzieżowy Dom
Kultury w Zgierzu w postaci: 

1) wizerunku – w celu udostępnienia go na stronie internetowej Młodzieżowego Domu
Kultury oraz portalach społecznościowych. 

Jestem świadomy/a, iż udzieloną zgodę mogę w każdym czasie odwołać co nie będzie
wpływało na ważność przetwarzanych danych osobowych przed jej cofnięciem.

Podpisy rodzica/ opiekuna: .........................................................................................

Zgierz  dn. ..........................................................

Data przyjęcia deklaracji: ....................................

KLAUZULA INFROMACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ZGIERZU 

1) Administratorem danych osobowych dziecka i opiekunów prawnych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, przy ul. Długiej
42, 95-100 Zgierz, NIP: 7321199084, REGON: 004335690, 

2) W Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt za po -
średnictwem poczty elektronicznej, pod adresem: iod.mdkzgierz@gmail.com

3) Dane osobowe dziecka i  jego opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie:

a. Art. 6 ust. 1) lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe(Dz. U. 2018  poz. 996) oraz z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz.
1457);

b. Art. 6 ust. 1) lit a) RODO, tj. w przypadku wyrażenia zgody w celu wykorzystania wizerunku dziecka na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz portalach społecznościowych;

c. Art. 6 ust. 1 lit d) RODO , tj. w celu ochrony żywotnych interesów dziecka – w odniesieniu do danych dotyczących informacji
na temat stanu zdrowia dziecka;

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wskazane w ustawach i aktach wykonawczych dotyczących Młodzieżo-
wego Domu Kultury, m.in:

a. Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej

b. Kuratorium Oświaty właściwe dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu,

c. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

d. Organ prowadzący – tj. Powiat Zgierski,

e. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wskazany w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r., o Narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217), a w przypadku danych osobowych przekazanych na podstawie zgo -
dy – do momentu jej wycofania, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

6) Masz prawo do żądania dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do or-
ganu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowa-
nych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.
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