
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY  
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BOLESŁAWCU 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  
 

PROSZĘ  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 
 

  
Nazwa zajęć/grupy …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
                                                                                                     (w przypadku kilku grup proszę złożyć osobne deklaracje) 
 

Imię i nazwisko instruktora: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
1. Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 
 
2. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) ……………………………………………….        3.  Miejsce urodzenia……………………..………………………… 
   
4.    Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)* ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.    Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)*…….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.    Adres e-mail rodzica/opiekuna)*……………………………………………………………………………….. 

 

7.    Numer kontaktowy rodzica/opiekuna)* ………………………….………………………………………… 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego)* w w/w zajęciach oraz nieodpłatne publikowanie zdjęć na stronie 
internetowej a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka (podopiecznego) zawartych we wniosku w celach 
rekrutacji, a także przekazywania informacji o zmianach w planie zajęć i nieobecnościach instruktorów.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na uczestniczenie swojego dziecka (podopiecznego) w zajęciach poza placówką (wyjścia 
do instytucji kultury, plenery, pokazy, zawody, itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania. 
 
 
 

Bolesławiec, dnia ……………………………………..                                                        …………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                              Podpis rodzica (opiekuna) lub kandydata pełnoletniego
         

Informacje dla rodziców i opiekunów 

 Wszelkie zmiany danych podane we wniosku o przyjęcie należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

 Jeżeli dziecko choruje na choroby  przewlekłe, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani powiadomić o tym fakcie instruktora. 
 
 
Informacje o Radzie Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu 
 W Młodzieżowym Domu Kultury działa Rada Rodziców. To samorząd rodziców, którego zarząd wybierany jest na 
otwartym spotkaniu na początku każdego roku szkolnego. Rada Rodziców gromadzi środki na wspieranie działalności MDK. 
Wpłaty rodziców oraz wsparcie sponsorskie trafiają na konto RR, której zarząd kontroluje wydatki ponoszone przez 
poszczególne pracownie. Dzięki środkom RR każda grupa może lepiej funkcjonować. Za pozyskane pieniądze kupujemy 
wyposażenie, sprzęt, stroje i finansujemy wyjazdy dzieci. Jeśli uważacie Państwo, że działalność rady przynosi korzyści Państwa 
dziecku, wesprzyjcie Radę Rodziców wpłatą na konto. Możecie Państwo to zrobić bezpośrednio w sekretariacie MDK lub 
przelewem. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie, na stronie internetowej mdkboleslawiec.pl 
lub u nauczyciela Państwa dziecka. 
 
Deklaruję wsparcie Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu wpłatą na jej konto w roku szkolnym 
2021/2022. 
 
 
                                   .....................................................................  
 
                                                                 podpis rodzica, opiekuna 

 Proszę odwrócić kartkę 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Młodzieżowy Dom Kultury  

w Bolesławcu, którego przedstawicielem jest Dyrektor MDK w Bolesławcu. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu jest Pan 

Zbigniew Klessa z.klessa@powiatboleslawiecki.pl , tel. 75/ 612-17-34. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających 

z przepisów prawa na podstawie art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą – podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa 

w tym przez okres podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

nie przysługuje Pani/Panu prawo zapomnienia, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

10. W celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na terenie 

Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu oraz Teatru Starego wprowadzono szczególny nadzór w postaci środków 

technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 i 1000) w którym przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. 

11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć w elektronicznych kanałach informacyjnych Młodzieżowego Domu 

Kultury w Bolesławcu a także na emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy 

placówki. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości: 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna lub uczestnika pow. 16 lat   

 


