
Załącznik nr 1 do Regulamin uczestnictwa
 w zajęciach edukacyjno-artstycznych realizowanych 

w Miejskim Domu Kultury w Zdun skiej Woli 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 
NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE W 2022/2023 ROKU

(DLA OSO' B NIEPEŁNOLETNICH I PEŁNOLETNICH)

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ KARTĘ ZGŁOSZENIA MUSI WYPEŁNIC'  RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY. 
KARTA JEST WAZ8 NA W MOMENCIE UZUPEŁNIENIA WSZYSTKICH DANYCH ORAZ ZŁOZ8 ENIA PODPISU.

Administrator danych osobowych: Zdun ska Wola, dnia…………………
Miejski Dom Kultury w Zdun skiej Woli
pl. Wolnos ci 26, 98-220 Zdun ska Wola
zwany dalej MDK w Zdun skiej Woli

DANE UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO / PEŁNOLETNIEGO

IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

DANE KONTAKTOWE

ULICA I NR DOMU

MIEJSCOWOS'C'  

KOD POCZTOWY

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)

IMIĘ

NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, zKe:

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Miejski  Dom  Kultury  w  Zdun skiej  Woli,  z  administratorem  mozKna
skontaktowac  się  listownie  na  adres:  Plac  Wolnos ci  26,  98-220  Zdun ska  Wola,  mailowo:  sekretariat@mdk-zdunskawola.pl,
telefonicznie:         
43 823 25 92.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres email: iod@mdk-zdunskawola.pl.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zajęc  związanych z upowszechnianiem kultury, wychowaniem,

edukacją, promocją dorobku kulturalnego Miejskiego Domu Kultury w Zdun skiej Woli, na podstawie ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalnos ci kulturalnej, statutu oraz w związku z realizacją umowy art. 6 ust.1 litera b RODO.

4. Podane dane osobowe mogą byc  udostępnianie podmiotom, kto re są upowazKnione do tego na postawie przepiso w prawa oraz
podmiotom, kto rym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług i w  zakresie niezbędnym do realizacji
czynnos ci okres lonych  w pkt. 3.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do tres ci danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania.
6. MozKe Pan/Pani wnies c  skargę do organu nadzorczego, kto rym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych jezKeli uzna Pan/Pani, 

zKe przetwarzanie danych osobowych naruszają przepisy dot. ochrony danych osobowych.
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku do ustania celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres

wymagany przez przepisy archiwizacyjne. Dane obejmujące wizerunek będą usuwane po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie 
w kazKdym czasie.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zajęciach. Przysługuje Panu/Pani prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie ro wnoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.

9. Administrator  nie  zamierza  przekazywac  przetwarzanych  danych  osobowych  do  pan stwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposo b zautomatyzowany i nie będą profilowane.

mailto:sekretariat@mdk-zdunskawola.pl
mailto:iod@mdk-zdunskawola.pl


Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka/swoje uczestnictwo w zajęciach:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
miejsce na wpisanie zajęc  organizowanych przez MDK w Zdun skiej Woli

• Os wiadczam, zKe ponoszę całkowita odpowiedzialnos c  za stan zdrowia mojego dziecka/ swojego zdrowia podczas
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MDK w Zdun skiej Woli.

• MDK w  Zdun skiej  Woli  nie  ponosi  odpowiedzialnos ci  za  wartos ciowe  przedmioty  (np.  telefony  komo rkowe)
pozostawione przez uczestniko w zajęc  na terenie placo wki kultury bez opieki zgodnie z Regulaminem uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez MDK.

• MDK w Zdun skiej Woli nie ponosi odpowiedzialnos ci za powro t uczestniko w z zajęc  do domu.
• Zobowiązuję się do opłacenia zajęc  mojego dziecka/ moich zajęc  elektronicznie: przelewem  (nr konta: 33 9279

0007 0071 1384 2000 0010 Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Zduńskiej Woli , w tytule podając imię i
nazwisko uczestnika, miesiąc za który jest wnoszona płatność i nazwę zajęć).  Brak uregulowania nalezKnos ci
warunkuje brak mozK liwos ci uczestnictwa w zajęciach.

• Podstawą do rozliczenia za udział w zajęciach jest dowo d wpłaty – paragon lub potwierdzenie przelewu, kto ry w
przypadku zwrotu opłaty nalezKy przedstawic  dołączając go do podania.

• Nieobecnos c  na zajęciach z przyczyny lezKącej po stronie uczestnika nie wpływa na obnizKenie ceny zajęc .
• W przypadku odwołania zajęc  z przyczyn lezKących po stronie  MDK w Zdun skiej Woli zajęcia zostaną odrobione w

innym, wspo lnie ustalonym terminie.
• Zobowiązuję się pokrywac  wszystkie ewentualne szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko / przez mnie w

trakcje trwania zajęc .
• Akceptuję regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych realizowanych w Miejskim Domu

Kultury w Zduńskiej Woli w całości. 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………… 
                podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas zajęc , koncerto w,
konkurso w  i  warsztato w,  w  formie  fotograficznej  i  filmowej,  w  celach  dokumentacyjnych  i  promocyjnych  na  stronie  www.mdk-
zdunskawola.pl, profilu facebook oraz instagramie  Miejskiego Domu Kultury w Zdun skiej Woli.

                                                                                                                                                                        ……………………………………………… 
                podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przesłanie mi informacji o działalnos ci oraz wydarzeniach organizowanych przez Miejski Dom
Kultury w Zdun skiej Woli.

                                                                                                                                                                       ……………………………………………… 
                podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

 

Posiadam / nie posiadam* Miejską Kartę Rodziny (w przypadku posiadania MKR proszę o podanie numeru karty) …………...…… oraz termin
wazKnos ci karty………………………………………...
            
                                                                                                                                                               .………………………………………………

                      podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury
w Zduńskiej Woli.  Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik,  z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@mdk-zdunskawola.pl.. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzana  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
wskazanego celu przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Panu/Pani  prawo dostępu do treści  danych,  ich  uzupełniania,  sprostowania  w  razie  stwierdzenie,  że  dane  te  są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym
momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.
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Załącznik nr 2 do Regulamin uczestnictwa

 w zajęciach edukacyjno-artstycznych realizowanych 
w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli 

Oświadczenie o odbieraniu dziecka z zajęć organizowanych 
w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli

Imię i nazwisko dziecka  ………………………………………………..…………………..…………..………...…….……

I. Oświadczamy, 

1. …………………………………………………………………………………………………...…………….……………………
imię i nazwisko matki

2. …………………………………………………………………………………………………...…………….……………………
imię i nazwisko ojca

że w roku artystyczno-kulturalnym 2022/2023 upoważniamy do odbioru dziecka            
z zajęć organizowanych w Miejskim Domu Kultury następujące osoby :

1. …………………………………………………………………………………………………...…………….……………………
imię i nazwisko 

2. …………………………………………………………………………………………………...…………….……………………
imię i nazwisko 

3. …………………………………………………………………………………………………...…………….……………………
imię i nazwisko

4. …………………………………………………………………………………………………...…………….……………………
imię i nazwisko

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka, od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas 
osobę.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………
             miejscowos c                                                        podpis matki  podpis ojca

Cofam upowazKnienie dla …………………………….…………………………………………………………………..…

…………………………………….., dnia ………………………………………………………………………………………….
                             miejscowos c                                                        podpis matki lub ojca/opiekuna prawnego/

Cofam upowazKnienie dla …………………………….……………………………………………………………………..

…………………………………….., dnia ………………………………………………………………………………………….
                             miejscowos c                                                        podpis matki lub ojca/opiekuna prawnego/

II. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………
             miejscowos c                                                        podpis matki  podpis ojca

*niepotrzebne skreślić 



Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z zajęć organizowanych w Miejskim Domu 

Kultury w Zduńskiej Woli ……………….….……………..………………………………………………...………..

Nr dowodu osobistego …………………………….…………………………………………………………….……

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia
2016r.  w  sprawie  ochrony  oso b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy,
zKe:

1. Administratorem  Pani/a  danych  osobowych  jest  Miejski  Dom  Kultury  w  Zdun skiej  Woli,
z administratorem mozKna skontaktowac  się listownie na adres: Plac Wolnos ci 26, 98-220 Zdun ska Wola,
mailowo: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl, telefonicznie: 43 823 25 92.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres email: iod@mdk-zdunskawola.pl.

3. Podane  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  identyfikacji  osoby  odbierającej  dziecko  z  zajęc 
artystyczno – kulturalnych i edukacyjnych w  Miejskim Domu Kultury w Zdun skiej Woli zgodnie z art. 6
ust.1 litera e RODO.

4. Podane dane osobowe mogą byc  udostępnianie podmiotom, kto re są upowazKnione do tego na postawie
przepiso w  prawa  oraz  podmiotom,  kto rym  administrator  powierzył  dane  w  celu  prawidłowego
wykonania usług i w  zakresie niezbędnym do realizacji czynnos ci okres lonych w pkt. 3.

5. Przysługuje  Pan stwu  prawo dostępu do  tres ci  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania.

6. Mogą Pan stwo wnies c  skargę do organu nadzorczego, kto rym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych jezKeli
uznają Pan stwo, zKe przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku do ustania celu przetwarzania,
a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy archiwizacyjne. Dane obejmujące wizerunek będą
usuwane po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie  w kazKdym czasie.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu odbioru dziecka z zajęc . Przysługuje
Panu/Pani  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie,  co  będzie
ro wnoznaczne z brakiem mozK liwos ci odbioru dziecka z zajęc  artystyczno – kulturalnych i edukacyjnych.

9. Administrator nie zamierza przekazywac  przetwarzanych danych osobowych do pan stwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

10. Pan stwa dane nie będą przetwarzane w sposo b zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Data i czytelny podpis…………………………………………………….………...……………………………………………...…….

        Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrazKam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Miejski  Domu Kultury w Zdun skiej Woli,  niezbędnych do realizacji  wskazanego w pkt.  3 celu przetwarzania.
Os wiadczam, zKe zapoznałam/em się z tres cią klauzuli informacyjnej.

            Data  i  czytelny  podpis  ……………………………………………………..……………...……………….……...
……………………….


