
Załącznik nr 2 

Data wpływu wniosku         DYREKTOR  

       MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GDYNI 

……………………….     PANI ELŻBIETA CUPIAŁ 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA  

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GDYNI  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

 

NAZWA PRACOWNI 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

 

 

1. Dane kandydata: 
 

NAZWISKO IMIĘ DATA URODZENIA WIEK 

 

PESEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

WYPEŁNIA TYLKO KANDYDAT PEŁNOLETNI: 

E-MAIL : 

TELEFON KONTAKTOWY: 

 

2. Dane rodziców/opiekunów: 

MATKA / OPIEKUN OJCIEC / OPIEKUN 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

TELEFON KONTAKTOWY: TELEFON KONTAKTOWY: 

 

E-MAIL : E-MAIL : 

INNE WAŻNE INFORMACJE:  

 

 

INFORMACJE DODATKOWE  ( należy wpisać znak X w odpowiednich kratkach) 

Wielodzietność rodziny kandydata  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

Niepełnosprawność kandydata  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  Objęcie kandydata pieczą zastępczą  

Powyższe informacje należy potwierdzić stosownym oświadczeniem. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym  wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 

dministratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

 

………………………………… 
              ( data i podpis ) 

 

UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

o KANDYDAT PRZYJĘTY   

o KANDYDAT NIEPRZYJĘTY 

 

 

PODPIS CZŁONKA KOMISJI 

 

 

 



Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W 

GDYNI 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy 

ul. Grabowo 2, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych 

małoletnich podopiecznych, 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Luiza Bukowska; 

e-mail: edu.iod@gdynia.pl 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  oraz małoletnich podopiecznych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym 

należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego. 

4. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody, 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych są przepisy prawa  i  uzyskana zgoda na 

przetwarzanie, 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo ich sprostowania,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

6. 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. 

7. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną. 

9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania  rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku. 

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.      ………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych moich/ mojego dziecka , w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej www.mdk.gdynia.pl 

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że lista ta będzie wywieszona czasowo na w/w stronie zgodnie z 

harmonogramem  rekrutacji. 

…………………………………………………………………. 

(podpis osoby pełnoletniej/prawnego opiekuna małoletniego dziecka) 

 

 

mailto:edu.iod@gdynia.pl
http://www.mdk.gdynia.pl/

