WNIOSEK O PRZYJECIE NA ZAJECIA WAKACYJNE
prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu (MDK) w roku szkolnym 2018/2019
UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub opiekunów
prawnych.
PRACOWNIA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Data i godzina zajęć

Dane osobowe kandydata
Nazwisko
Imię
Wiek
Data urodzenia
Nazwa szkoły / przedszkola
Numer telefonu kandydata
pełnoletniego (o ile posiada)
Adres e-mail kandydata pełnoletniego
(o ile posiada)
Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych (w przypadku kandydata niepełnoletniego)
Dane matki / opiekunki prawnej kandydata
Imiona
Telefon
(o ile posiada)
Adres
zamieszkania
Dane ojca / opiekunki prawnej kandydata
Imiona
Telefon
(o ile posiada)
Adres
zamieszkania

Nazwisko
e-mail
(o ile posiada)

Nazwisko
e-mail
(o ile posiada)

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Treść
oświadczenia
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania
nieprawdziwych danych, oświadczam, że dane zawarte we wniosku i
jego załącznikach są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem MDK.

Czytelny podpis wnioskodawcy
/podpis w każdej rubryce/

Zgodnie z art. 7 ust. 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 95/46/WE, wyraźną
i dobrowolną zgodę na:
o Przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
i jego załącznikach.
o Publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka na stronie
internetowej MDK, Facebooku oraz innych środkach masowego
przekazu – prasa, TV.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i jego
załącznikach jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją
i udziałem w zajęciach prowadzonych w MDK.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest niezbędne
do przeprowadzenia rekrutacji jak również przyjęcia kandydata na
zajęcia.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze
zmianami) w przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam
dobrowolną zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska
oraz jego prac na stronie internetowej, portalach społecznościowych
MDK, wystawach oraz materiałach promocyjnych placówki.
W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na jego
samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć w MDK (dotyczy
wyłącznie kandydata niepełnoletniego).
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach, turniejach,
przeglądach.
Wyrażam zgodę na wyjścia na terenie Elbląga w ramach zajęć
dydaktycznych po uprzednim poinformowaniu mnie przez nauczyciela.
Elbląg, dnia ……………………………………………….
Data złożenia wniosku w sekretariacie MDK (wpisuje pracownik sekretariatu): ………………………………………

