
 

 

KARTA UCZESTNIKA Zajęć Wakacyjnych  
„Sierpień 2022” 

                                                             (Prosimy wypełnić drukowanymi literami) 
Nazwa pracowni (maksymalnie dwie pracownie )  

1.    __________________________________________________________________________________________________________________________   

       Imię i nazwisko nauczyciela: ________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                        

2.   ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

      Imię i nazwisko nauczyciela: ________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                        

 

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko 
 

Data i miejsce  urodzenia 
 

Adres zamieszkania 
 

        DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów 
 

Adresy zamieszkania rodziców  
 

Adresy e- mail 
 

Telefony kontaktowy 
 

 

Oświadczenie Rodziców / Opiekunów:  

1. Wyrażam zgodę  na wyjścia mojego dziecka pod opieką nauczyciela, poza teren placówki, na terenie Trójmiasta w 
ramach prowadzonej działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

2. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka  
w publikacjach i na stronie internetowej MDK Gdynia (zdjęcia z zajęć, imprez). 

3. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na samodzielne dochodzenie na zajęcia i powrót do domu  mojego dziecka (dotyczy 
wyłącznie dzieci powyżej 7-go roku życia, dzieci młodsze muszą być przyprowadzane i odbierane przez 
rodziców/opiekunów). 

4. Przyjmuję do wiadomości, że placówka nie odpowiada za przedmioty i inne rzeczy o wartości materialnej 
pozostawione przez  uczestników zajęć na terenie MDK. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie prace wykonane podczas zajęć są własnością MDK i pozostają  
w dyspozycji placówki bez praw autorskich. 

6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  w wydarzeniach organizowanych przez MDK odbywających się poza 
placówką i biorę odpowiedzialność na dojazd dziecka na miejsce wydarzenia i powrót do domu.   

7. Zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnika zajęć MDK i przyjąłem  go do stosowania. 
8. Zapoznałem/łam się z Regulaminem funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni w czasie Covid-19 wraz 

z procedurami i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

              *niepotrzebne skreślić                                                                                                                       ……………………....................... 
           ( podpis rodzica/opiekuna ) 
                                                                                                             



 

 

Klauzula informacyjna 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, adres do korespondencji:         Gdynia,    
ul. Grabowo 2  

2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak , e-mail: edu.iod@gdynia.pl 
3. Dane dziecka i opiekunów będą przetwarzane w celu organizacji zajęć, na podstawie udzielonej dobrowolnie, możliwej do 

wycofania w każdym czasie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Niepodanie danych osobowych, wiąże się z brakiem 
możliwości wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w zajęciach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora. 
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania  

w oparciu o otrzymane dane osobowe. 
7. Czas przetwarzania danych osobowych  jest zgodny z instrukcją kancelaryjną  
8. Posiada Pani/Pan prawo: 

− dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
− prawo ich sprostowania,  
− prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 
− prawo do ich usunięcia. 

9. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.   
                                                                                                                                      ( podpis rodzica/opiekuna )  ………………………………………………. 
 

                                                                                                ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Ja, niz ej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………..……………os wiadczam, z e: 

                                                              Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

1.Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y  na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  przez administratora 
danych Młodzieżowy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2,na terenie budynku MDK (tablice informacyjne, galerie) jak i na 
stronie internetowej www.mdk.gdynia.pl w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.                                                 

                  
                            ( podpis rodzica/opiekuna ) ………………………………………………… 

                       

 2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na niegraniczone czasowo przetwarzanie wizerunku mojego dziecka  przez administratora danych 
Młodzieżowy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2, na terenie budynku MDK (tablice informacyjne, galerie) jak i na stronie 
internetowej www.mdk.gdynia.pl w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.                                                                                      

 

                                                                                             ( podpis rodzica/opiekuna )     ………………………………………………… 
 

3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y  na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora 

danych Młodziez owy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2 w mediach społecznos ciowych (w szczego lnos ci Facebook, 

Instagram, Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyraz enie zgody jest dobrowolne.                                           

                                                ( podpis rodzica/opiekuna ) ……………………………………………… 

 4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y  na nieograniczone czasowo publikowanie zdjęc  oraz filmo w zawierających wizerunek mojego dziecka  

przez administratora danych Młodziez owy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2 w mediach społecznos ciowych (w 

szczego lnos ci Facebook, Instagram, Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyraz enie zgody jest dobrowolne. 

                                                   ( podpis rodzica/opiekuna ) ………………………………………………………………………………. 
 
*niepotrzebne skreślić                                                                                                                        
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