i numery telefonów rodziców
kandydata - o ile je posiadają

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
w Bytomiu
Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia do
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
I – Dane osobowe kandydata i rodziców

Ojca

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

II – Informacja na jakie zajęcia zapisuje się kandydat

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi.
1.

Imię i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia
kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię
i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość
Typ szkoły/ klasa

3.

4.

6.

………………………………………………………………………………………………………………….

2.

…………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………
UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

I

II

do której dziecko będzie
uczęszczało od września
5.

1.

Imię i Nazwiska rodziców /
Prawnych opiekunów
kandydata

Matki

Adres miejsca zamieszkania
kandydata

Ulica

Zakwalifikowano i przyjęto do kół:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Nie zakwalifikowano i nie przyjęto do kół:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Ojca
Bytom,...........................
Data

Numer domu/numer
mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
7.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców (Matki)

Ulica
Numer domu/numer
mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy

8.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców (Ojca)

Ulica
Numer domu/numer
mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy

9.

Adres poczty elektronicznej

Matki

Telefon do
kontaktu

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

.....................................
podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

……………………………………..
( mojego syna/córki imię i nazwisko dziecka)

w zakresie:
imię, nazwisko, wiek, koło
wizerunek
umieszczanie/publikowanie ich:

TAK/NIE*
TAK/NIE*

na terenie placówki
na stronie internetowej placówki
na stronie internetowej miasta Bytom
w lokalnej prasie
publikowanie ich w mediach społecznościowych placówki tj:

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*









b)
2.
a)
b)
c)
d)
e)



Facebook

TAK/NIE*



YouTube

TAK/NIE*

na udział w imprezach i wyjazdach organizowanych przez MDK 1

1.
a)

TAK/NIE*

w celach promocyjnych, edukacyjnych i kronikarskich placówki oraz w celu promowania osiągnięć
wychowanków.
Zostałam/łem poinformowana/y o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można
wycofać poprzez złożenie oświadczenia.
.
....................................
.............
data, imię i nazwisko
(czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego)
*- niepotrzebne skreślić

4.
a)
b)
5.

6.
7.
a)
b)

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z
w Bytomiu, przy ul. Powstańców Warszawskich 12, tel. 32 281 25 08 e-mail mdk@mdk.bytom.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

3.

8.
a)
b)
9.

siedzibą
10.

.Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do publicznej placówki oświatowo - wychowawczej zgodnie
z ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu re alizowania statutowych zadań Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody
Odbiorcami danych osobowych są:
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługujące systemy informatyczne:
ALT Krzysztof K. Klich, QNT Systemy Informatyczne, Platforma Krakfin,
Urząd Miejski w Bytomiu,
portal Facebook jest właściciel Facebook, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych
pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
portalu YouTube
jest właściciel Google LLC, Mountain View (California), USA
na
niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Google LLC dostępnych
pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/,
Ponadto odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane
treści;
Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem
na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w szczególności
w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt;
niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy
przechowywania danych może stosować administrator portalu (Facebook, YouTube),
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowa nia, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, pra wo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
iż przetwa rzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie
zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych w ramach działalności serwisu:
Facebook. Serwis Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy ;
YouTube może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ ;
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego
z
zastrzeżeniem
ponadnarodowego
charakteru
przepływu
danych
w ramach serwisu:
Facebook. Serwis Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy ;
YouTube może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem
https://www.youtube.com/intl/pl/about/ ;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa,
to jest ono obowiązkowe. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału
w rekrutacji do placówki;
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

