
 

(załącznik nr 2) 

 Wpłynęło w dniu………………………. 

  DEKLARACJA 

 O KONTYNUOWANIU UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH POZASZKOLNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MDK „ISKRA” W PILE 

DLA KANDYDATÓW PEŁNOLETNICH 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

I.WYBRANE ZAJĘCIA POZASZKOLNE 

Lp. NAZWA GRUPY 

1.  

 

II.DANE OSOBOWE KANDYDATA 

DANE KANDYDATA 

IMIĘ  

NAZWISKO  

DATA I MIEJSCE 
URODZENIA 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

KOD POCZTOWY, 
MIEJSCOWOŚĆ 

 

ULICA, NR DOMU 
 I MIESZKANIA 

 

E MAIL LUB NR 
TELEFONU 

 

 

 III.  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  ORAZ        

        AKCEPTACJA  REGULAMINU MDK „ ISKRA” W PILE      
Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody * na przetwarzanie w systemach informatycznych danych osobowych zawartych w deklaracji  w celu 

przeprowadzenia  procedury rekrutacji do placówki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez placówkę, organ założycielski i 

organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Na prośbę dyrektora przedstawię 

stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną.  Zapoznałem się i akceptuję statut oraz obowiązujące regulaminy uczestnictwa w 

zajęciach MDK „ISKRA” w Pile. Mam prawo dostępu do moich treści danych osobowych i ich kontroli zgodnie z art.32 ustawy o ochronie danych 

osobowych i prawo ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z MDK „ISKRA” w Pile.  

Administratorem danych jest  Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz.922  z późniejszymi zmianami).        

IV. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ   
AKCEPTACJA  REGULAMINU  MDK „ ISKRA” W PILE. 

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody * na przetwarzanie w systemach informatycznych danych osobowych zawartych w deklaracji w celu 
przeprowadzenia procedury rekrutacji do placówki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez placówkę, organ założycielski i 
organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia.    Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam 
zgody* na przetwarzanie danych odnośnie sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej dziecka.    Zapoznałem się i akceptuję statut oraz obowiązujące 
regulaminy uczestnictwa w zajęciach MDK „ISKRA” w Pile.     Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
MDK „ISKRA” z siedzibą w Pile , ul. Okrzei 9, kod pocztowy 64-920 Piła,     e-mail: biuro@mdk.pila.pl, tel. 67 2126970.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl Cele przetwarzania danych osobowych oraz 
podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: 



• w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy uczestnictwa w zajęciach (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a,b Rozporządzenia   
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)            

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO);  

•  w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych);        

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy będą przetwarzane przez 

okres, w którym   mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane 

przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach.. Prawo dostępu do danych osobowych:  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych.            

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza  przepisy RODO. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało  brakiem możliwości zawarcia powyższej 

umowy.    

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym podmiotom publicznym podczas 

realizacji wydarzeń kulturalnych,  z którymi współpracujemy.  Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), 

np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane.   

              

  ………………………………………………………… 

     Data i podpis  ucznia 

       

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody* na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez MDK „ISKRA” dla celów promocyjnych 

i związanych z działalnością MDK „ISKRA”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.    Niniejsza zgoda obejmuje 

wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i fotograficznych oraz filmach w celu umieszczania go na:    - firmowych materiałach 

poligraficznych (np. foldery reklamowe), - Internecie (na stronach www na firmowym fanpage-u),  Wizerunek mój może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych na zlecenie oraz zdjęć 

pochodzących z prywatnego archiwum, przekazanych ADO. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 

(istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie 

wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania określonego w formularzu pkt. I celu. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo 

do wycofania zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.      

 

………………………………………………………….. 

Data i podpis ucznia 

 

 

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody * na wykorzystanie wszystkich materiałów będących w zasobach Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” 

w Pile absolwenta ww. placówki. Podstawa prawna : ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( DZ. U. 2018 poz. 1191)   

 

 

…………………………………………………………... 

Data i podpis ucznia 

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody * na otrzymywanie od MDK „ISKRA” drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail 

…………………………………………….informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez MDK „ISKRA w rozumieniu ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.    (Dz.U.2017.1219 ze zm.)     

 

……..…………………………………………………… 

Data i podpis ucznia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wyrażam zgodę*/Nie wyrażam zgody* na przekazywanie przez MDK „ISKRA”. treści, dotyczących oferty MDK „ISKRA na podany przeze mnie 

numer telefonu ………………………………., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 ze zm.)     

 

 

………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                            Data i podpis ucznia 

 

 

V. PODPIS KANDYDATA/UCZNIA     

  

 

*niepotrzebne skreślić 

 


