
 

 

KARTA UCZESTNIKA  
Rok szkolny 2019/2020 

(Prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Nazwa pracowni ___________________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela _________________________________________________________________________________ 

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

PESEL 
 

Adres zamieszkania 
 

        DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów 
 

Uwagi rodziców / opiekunów 
 

Adres e- mail 
 

Telefon 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. Placówka nie odpowiada za przedmioty i inne rzeczy o wartości materialnej pozostawione 
przez  uczestników zajęć na terenie MDK. 

5. 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 się z regulaminem uczestnika zajęć MDK i przyjąłem  go do stosowania. 

                       
……………………....................... 

           ( podpis rodzica/opiekuna ) 
*niepotrzebne skreślić 



 

 

                                                               ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
 
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………oświadczam, że: 

1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 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.             ………………………………………………… 

 2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 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.                            ………………………………………………… 

3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych 

Młodzieżowy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2 w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Youtube) w 

celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.                                          ………………………………………………… 

 4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego dziecka  przez 

administratora danych Młodzieżowy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2 w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, 

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

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. 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, 

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

przetwarzanie, 

5. posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

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

profilowaniu, 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa. 

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.      ………………………………………………. 

http://www.mdk.gdynia.pl/
http://www.mdk.gdynia.pl/

