Wypełnia MDK

Załącznik nr 1

Wniosek/Karta zapisu na zajęcia
w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego
w roku szkolnym 2020/2021

Kod grupy
Nr w dzienniku

NAZWA ZAJĘĆ
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
SZKOŁA / PRZEDSZKOLE
PESEL
Imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Kod pocztowy
e-mail:
i miejscowość
Nr domu /
Ulica
Nr mieszkania
DANE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imiona

Nazwisko

e-mail:

Telefon kontaktowy

DANE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Imiona

Nazwisko

e-mail:

Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby
związane z działalnością oraz promocją Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego
(kronika, dokumentacja fotograficzna, strona internetowa placówki, profil MDK na facebook’u).
…………………..…………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Kraków, dnia ………………………………..

……………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.
Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie www.mdk-lotnicza.pl oraz w sekretariacie MDK.
Strona 1/2 – ODWRÓCIĆ

OŚWIADCZENIE
1. Kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3 +”. *

tak

nie

2. Kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny. *
tak nie
3. Kandydat jest/ dzieckiem obojga rodziców pracujących / studiujących w systemie
stacjonarnym. *
tak nie
4. Kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie/dyscyplinie w której
zajęcia organizowane są w placówce. *
tak nie
5. Kandydat prowadzi-realizuje działalność społeczną w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. *
tak nie
6. Placówka, o przyjęcie do której ubiega się kandydat jest najbliżej położoną od miejsca
zamieszkania kandydata publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzącą
wybrane zajęcia. *
tak nie
7. Kandydat lub którykolwiek z rodziców czy rodzeństwa jest osobą niepełnosprawną. *
tak nie
8. Kandydat jest objęty pieczą zastępczą. *

tak

nie

9. Kandydat wychowywany jest samotnie. *

tak

nie

…………………………………

……………………………………

Miejscowość, data

Podpis

* niepotrzebne skreślić
Uwaga: Osoby, które zaznaczyły w pkt. 1-9 odpowiedź twierdzącą, mogą być w drugim etapie rekrutacji
zobowiązane do okazania lub dołączenia dokumentów.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.
Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie www.mdk-lotnicza.pl oraz w sekretariacie MDK.
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