KARTA UCZESTNIKA
2 0 1 9
..........………………………………………………………………………
Proszę wpisać nazwę wybranych zajęć i osobę prowadzącą z tabeli na str. 2
imię..............................................................nazwisko ...............................................................................
data i miejsce urodzenia..............................................................................................................................
imiona rodziców …....................................................................................................................................
adres
domowy .....................................................................................................................................................
kontakt telefoniczny .........................................................., e-mail.................................................….......
osoby upoważnione do odbioru uczestnika (imię i nazwisko) ..................................................................
…................................................................................................................................................................
* Podpis opiekuna prawnego.
Data............................. podpis ......................................... dowód osobisty (seria, numer) ......................................

* Podpis pełnoletniego uczestnika zajęć okresowych MDK nr 2 na udział w zajęciach grupy.
Data............................. podpis ........................................... dowód osobisty (seria, numer) ....................................

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a, tel. 81/53 208 53
sekretariat@mdk2.lublin.pl
Oświadczam, że zgodnie z obowiązującym 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka i rodziców / opiekunów prawnych.
Przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie w związku z realizacją zadań statutowych placówki
oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z prawem oświatowym. Administratorem danych jest
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, reprezentowany przez dyrektora Martę Kliczkę.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania , usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami
archiwizacji.
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a, 20-950 Lublin. Dane osobowe
wymagane w procesie przyjęcia na zajęcia nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Zakres
przetwarzanych danych osobowych określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
1991 Nr 95 poz. 425 ze zmianami).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w
Lublinie do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych i wytworów dziecka.

Data.......................................................

Podpis .......................................................................

