Oświadczenie o kontynuowaniu zajęć przez wychowanka
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach
w roku szkolnym 20..../20....

Wyrażam chęć kontynuowania uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach
…..........................................................................................................................................
(nazwa koła zainteresowań zgodnie z wykazem kół)

prowadzonych przez ......................................................................... w roku szkolnym 20..../20....
(imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego)

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA NA WYCHOWANKA
Dane osobowe kandydata:
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:

Wiek:

Nr PESEL lub seria i nr paszportu (w przypadku braku nr PESEL)

Dane kontaktowe rodziców wychowanka/opiekunów prawnych
Imiona:
Telefon:

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Istotne z punktu widzenia kandydata lub rodzica / opiekuna prawnego dane o stanie zdrowia
kandydata*
1. Wychowanek jest zdrowy
2. Wychowanek choruje na:……………………………………………………………………………
(proszę podać nazwę schorzenia i ewentualne wskazówki dla nauczycieli)

Oświadczenie:

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń

Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach, który przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia zajęć na
podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Obowiązek podania danych na wniosku wynika z powyższego przepisu, a ich
niepodanie uniemożliwia udział w zajęciach.

Dane będą przetwarzane przez okres uczęszczania na zajęcia. Zgodnie z prowadzonym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Placówka może
przetwarzać dane dłużej, niż wskazano powyżej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów prawa, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych
w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Każda osoba ma prawo do dostępu to treści swoich danych i ich poprawiania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
a w przypadku nieprawidłowego przetwarzania do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt do wyznaczonego w placówce inspektora ochrony danych to: iod.mdk2@oswiata.tychy.pl

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku wychowanka, prac wychowanka na stronie internetowej placówki oraz
w mediach.

Wyrażam zgodę na wyjście/wyjazd wychowanka na zajęcia poza budynkiem placówki (wycieczki, warsztaty, konkursy).

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót wychowanka do domu po zakończonych zajęciach w MDK nr 2 w Tychach.

Deklaruję w imieniu własnym/niepełnoletniego kandydata* systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przestrzeganie
obowiązujących w placówce regulaminów.
* Niepotrzebne skreślić

Data wypełnienia oświadczenia:
Podpis kandydata, rodzica / opiekuna prawnego
Data przyjęcia wniosku przez placówkę:

