KARTA UCZESTNIKA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
W MDK NR 3 W POZNANIU

NAZWA I TERMIN WARSZTATU :..................................………………………………………..
Nauczyciel prowadzący:……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko oraz telefon matki/opiekuna prawnego:…………………………………………..
Imię i nazwisko oraz telefon ojca/opiekuna prawnego:……………………………………………
Wiek uczestnika:…………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………
Informacja o alergiach/chorobie lokomocyjnej/innych chorobach mogących stanowić ważną
informację dla opiekuna …………………………………………………………………………….
Oświadczam, że przedstawiony mi został Regulamin Warsztatów Artystycznych, rozumiem jego treść
i akceptuję postanowienia. Znam i akceptuję Klauzulę informacyjną placówki dotyczącą przetwarzania
danych.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody(niepotrzebne skreślić)na samodzielne uczęszczanie do MDK i
powroty dziecka do domu oraz na zorganizowane poruszanie się środkami komunikacji publicznej.
Osoba upoważniona do odbioru dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
Za bezpieczeństwo uczestnika odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel. Odpowiedzialność ta obejmuje tylko
czas trwania zajęć - nie dotyczy to czasu przed i po zajęciach, dojazdu oraz przypadku udokumentowanej
choroby/zgłoszonej nieobecności nauczyciela.
Uczestnik (rodzic lub opiekun) jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste, pieniądze, wartościowe
przedmioty oraz za skutki szkód osobowych i materialnych powstałych z winy uczestnika.
Informacja o wpłatach na działalność MDK. Na podstawie Uchwały Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady
Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych
Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14grudnia 2016r. o systemie oświaty ze
zm. placówka pozyskuje środki pozabudżetowe z dobrowolnej odpłatności rodziców/prawnych opiekunów
uczestników zajęć MDK nr 3.Pozyskane środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności MDK
oraz działalności Pracowni, na zakupy w szczególności: sprzętu, materiałów i narzędzi oraz na działania
organizacyjne podnoszące standard zajęć uczestników pracowni. Wpłata stanowiąca darowiznę na dany turnus,
składana jest w terminie 3 dni od potwierdzenia zgłoszenia przez sekretariat. Pracownik zobowiązany jest do
przekazania wpłat na zakup materiałów, pokrycie kosztów wstępu, przyjazdów. Wydatki rozliczane są na
podstawie dowodów sprzedaży.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych podanych powyżej oraz akceptuję
niniejsze postanowienia

........................
data

..........................................
czytelny podpis uczestnika

……………………………………
czytelny podpis matki i ojca/opiekunów

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO OPIEKUNA
PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

❑Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Jarochowskiego 1, danych osobowych mojego
dziecka............................................................(imię i nazwisko dziecka) w celu i zakresie niezbędnym
do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania danych osobowych mojego
dziecka na stronie internetowej placówki, na profilach internetowych placówki (np. Facebook), w
materiałach prasowych (np. gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych
przekazywanych przez placówkę innym osobom.
❑Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Jarochowskiego 1, moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji
działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania moich danych osobowych na stronie
internetowej placówki, na profilach internetowych placówki (np. Facebook), w materiałach prasowych
(np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych
przez placówkę innym osobom.
❑Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Jarochowskiego 1, danych osobowych mojego dziecka.......................................................
(imię i nazwisko dziecka)w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w
materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości organizowanych w placówce
oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach i konkursach organizowanych przez
placówkę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania
wizerunku na stronie internetowej placówki, na profilach internetowych placówki (np. Facebook), w
materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i
promocyjnych przekazywanych przez placówkę innym osobom.
❑Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Jarochowskiego 1, moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w
szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości
organizowanych w placówce oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach i konkursach
organizowanych przez placówkę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w
tym umieszczania wizerunku na stronie internetowej placówki, na profilach internetowych placówki
(np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach
informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez placówkę innym osobom.

.............................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem
danych osobowych?

Z kim można się
kontaktować w sprawie
przetwarzania danych
osobowych?

W jakim celu i na jakiej
podstawie będą
przetwarzane dane
osobowe?

Przez jaki okres będą
przechowywane dane
osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w
zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 z
siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jarochowskiego 1

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się
Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt:IOD2_oswiata@um.poznan.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie
internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda(art. 6 ust.1
lit. a RODO)
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania
wyrażonej zgody. Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł
może być niemożliwe.

Komu mogą być
przekazywane dane
osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.
dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla
systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów,
agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom
zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych
przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w
związku z ochroną danych
osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto posiadają Państwo prawo do:
a)dostępu do treści danych osobowych;
b)żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
c)żądania usunięcia danych osobowych:
gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

Czy dane osobowe są
przekazywane poza EOG

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).

Czy dane osobowe
wykorzystuje się do
profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.

Czy podawanie danych
osobowych jest
konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne

