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 ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH 2021 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach 
 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 
                                                                             
                  (Imię i nazwisko dziecka)                                                                                            (data urodzenia) 

 
           

                                      (Szkoła)                                                                                          (Klasa)                                                        (PESEL)                                
 
               

      (Adres zamieszkania)                                                                                   
 
               

                                           (Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz telefony kontaktowe) 
 
 
 

w wakacyjnych zajęciach warsztatowych, realizowanych w MDK w godzinach między 9:45-13:00  
w terminie*: 
 

 

Terminy zajęd Numer i nazwa turnusu 

 28.06 - 02.07.2021 Turnus I  TYDZIEO „KOSMICZNA PODRÓŻ” 

 05.07 - 09.07.2021 Turnus II TYDZIEO „W KRAINIE KWIATÓW” 

 12.07 - 16.07.2021 Turnus III TYDZIEO „PIRACKA WYPRAWA” 

 19.07 - 23.07.2021 Turnus IV TYDZIEO „LEŚNE PRZYGODY” 
    *Proszę zaznaczyd odpowiedni termin zajęd 
 

   oraz w wycieczkach, organizowanych przez MDK, w ramach wskazanych wyżej turnusów. 
 
 

 

Deklaruję, że moje dziecko: (proszę zaznaczyd a lub b) 
 

a będzie odbierane zaraz po zakooczeniu zajęd, tj. o godz. 13:00  
 

Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są**:  

L.P. Imię i nazwisko Stopieo pokrewieostwa z dzieckiem 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

których dane znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej Zgody na udział dziecka w zajęciach wakacyjnych 2021  
w MDK.  Załącznik wypełniają rodzice dziecka oraz wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęd**. 
Oświadczam, że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeostwo oraz że wraz z chwilą odbioru z zajęd MDK, biorą na siebie 
odpowiedzialnośd za dziecko. Upoważnienie jest ważne na czas wybranego/nych turnusu/ów.  

Każda z upoważnionych osób podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na załączonym załączniku 
nr 1 do niniejszej zgody na udział dziecka w zajęciach. 

**w przypadku nagłej zmiany osoby odbierającej dziecko, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się poinformowad Organizatora telefonicznie, 
a osoba odbierająca dziecko będzie miała pisemne upoważnienie od Rodzica/Opiekuna prawnego z danymi Rodzica/Opiekuna prawnego i 
osoby upoważnionej. 

 
 
 

b samodzielnie będzie wracało do domu 
 

 

               

                
                                   (Data oraz czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) 
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OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem zajęd wakacyjnych 2021 w MDK” oraz „Procedurami 
bezpieczeostwa w okresie epidemii Covid-19 obowiązujące w MDK” i akceptuję jego warunki. Jestem świadoma/y,  
że w MDK opieka nad dzieckiem sprawowana jest wyłącznie w czasie trwania zajęd, tj. w godzinach między 9:45 a 13:00. 
Deklaruję także, że gdy zajdzie taka potrzeba, dziecko zostanie odebrane przed zakooczeniem zajęd. 
 

2. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazao lekarskich do udziału w zajęciach i wycieczkach wakacyjnych 
organizowanych przez MDK, oraz że: 

 

- choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby          
 

- zażywa/nie zażywa* na stałe leki:            
 

- jest uczulone/nie jest uczulone*            
 

- dobrze/ źle znosi podróż autokarem*            
___________________ 
* niepotrzebne skreślid 
 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas trwania wycieczki. 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby:  
PROSIMY ZAKREŚLIĆ W KÓŁKO  WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ: 

 

Publiczne udostępnianie informacji o jego osiągnięciach (imię i nazwisko) w budynku MDK  

(imię i nazwisko, praca dziecka) 
TAK / NIE 

Publiczne udostępnianie informacji o jego osiągnięciach (imię i nazwisko) na stronie internetowej 

i profilu Facebook MDK (imię i nazwisko, praca dziecka) 
TAK / NIE 

Publikowanie wizerunku dziecka na stronie internetowej i profilu Facebook MDK  TAK / NIE 

 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 
 

 

                  
                       (Data i miejsce oraz czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) 
 
  

 

Niniejszym informujemy, że Paostwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

1) Administratorem Paostwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach im. W. Broniewskiego przy  
ul. Harcerskiej 1. 

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl  
lub telefonicznie 32 438 68 06. 

3) Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisad prawa związanych 
z prowadzeniem działalności oświatowej – organizacji zajęd  (art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g), a także promowania placówki na 
stronie internetowej i profilu Facebook placówki, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f) 

4) Podstawą przetwarzania Paostwa danych osobowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku publikowania informacji o osiągnięciach dziecka oraz jego wizerunku podstawę 
przetwarzania stanowi Paostwa zgoda.  

5) Dostęp do Paostwa danych będą mieli upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności oraz 
podmioty przetwarzające na mocy przepisów prawa i zawartych umów powierzenia (Miejski Zarząd Oświaty). 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zajęd, a po tym czasie będą archiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.  
7) Przysługuje Paostwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Mają Paostwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Paostwo, iż przetwarzanie Paostwa danych 
osobowych narusza przepisy prawa. 

9) Podanie przez Paostwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a konsekwencją nie podania danych będzie brak 
możliwości zapisu dziecka na zajęcia.  

10) Paostwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do paostwa 
trzeciego 

mailto:iod@mamrodo.pl
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Załącznik nr 1 do ZGODY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH 2021 w MDK w Świętochłowicach 

 

 

 Dane osoby upoważnionej do odbioru                    z zajęd w MDK: 
                       (Imię i nazwisko dziecka) 
 

 Imię i nazwisko:            
           

 Seria i nr dowodu osobistego            

 Nr telefonu              

 

 W trybie art. 13 ust.1 i 2 RODO, informuję: 

1. Administratorem Pani(a) danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach im. W. Broniewskiego  

przy ul. Harcerskiej 1, które przetwarza Pani(a) dane zgodnie z art.6 ust.1 lit. A RODO 

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest MamRODO.pl Tobiasz Brachaczek, tel. 32-438 68 06, adres e-mail 

iod@mamrodo.pl 

3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko  

z MDK. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres trwania zajęd 

wakacyjnych, a następnie trwale zniszczone. 

5. Przysługuje Pani(u) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

będzie miało wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z MDK. 

6. Wycofanie zgody może mied następującą formę:  

Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach  

im. W. Broniewskiego przy ul. Harcerskiej 1, udzieloną w dniu   w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z zajęd w MDK. Podpis osoby, której dane dotyczą. 

7. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieśd skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego,  

 nr telefonu) w trybie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) Dz. U. UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO 

 

        

 Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
 
 


