
 

 

 

……………………………………………………… 

(pieczątka) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Wnoszę o zapisanie dziecka na zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” w Miejskim Domu Kultury  

„Szopienice-Giszowiec” w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 28, 40-321 Katowice w dniach 01-31.07.2019 r.  

w godz. 10.00-14.00.  

I. Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko ……………………………………………….  

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia dziecka:…………………………………………………… 

II. Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka  

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………… 

         Adres: ……………………………………………………………………………………………. 

                Nr telefonu:  ……………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

III. Dziecko będzie samodzielnie wracać do domu:   TAK NIE 

Dane osobowe osoby odbierającej dziecko: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 

         Adres: ……………………………………………………………………………………….. 

                Nr telefonu: ……………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

IV.  Dziecko będzie wychodzić podczas zajęć na obiad: TAK NIE 

V.   Zapoznałem/am się z regulaminem zajęć w ramach akcji „Lato w mieście” i akceptuję jego postanowienia:  

      TAK NIE 

 

 

 

DATA:………………………………………              CZYTELNY PODPIS:…………………………………………………………… 

 

Podpisanie niniejszej karty zgłoszenia, po akceptacji zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy 

osobą zgłaszającą a MDK dotyczącą nieodpłatnego uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach akcji  

„Lato w mieście”.   

 

 

 

 

*Właściwe proszę zakreślić 

 

 

 

 

 



 

………….…./2019/MDK               

                                                                                                                                                

Imię i nazwisko uczestnika (czytelnie): ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W celu realizacji obowiązków wynikających z 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) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach „Lato w mieście 2019”  

oraz ich opiekunów jest Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, ul. Hallera 28,  

40-321 Katowice,  zwany dalej MDK. 

2. W MDK jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się  pod nr tel. 

32/256 84 53 lub pisemnie, na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3.  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ),  

zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w celu ochrony żywotnych interesów 

osób uczestniczących w zajęciach, tj. życia i zdrowia uczestników (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).  

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane osobowe, dane 

identyfikacyjne przyznane przez organ publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia. 

5. Dane osobowe administrator udostępnia podwykonawcom (podmiotom z których korzystamy przy 

przetwarzaniu danych osobowych: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym hostingowe  

i poczty elektronicznej, podmiotom, z których usług lub ofert będziemy korzystać podczas akcji (np. muzea 

itp.) innym niezależnym odbiorcom, jak Miasto Katowice – udzielające dotacji na akcję „Lato w mieście”.   

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego). 

7. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą  przechowywane na czas akcji „Lato w mieście” i roz-

liczenia dotacji, a po tym okresie – w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6 lat. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprosto-

wania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przeważania 

danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

9. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa dziecka w programie „Lato w mieście” oraz umożliwiającym 

nam kontakt w tym zakresie. a w zakresie obejmującym zgody – dobrowolne. 

10. Dane osobowe związane z uczestnictwem w akcji „Lato w mieście” otrzymujemy wyłącznie od osoby pod-

pisującej kartę zgłoszenia lub w związku z realizacją tej akcji.  

 

Wyrażam zgodę: 

TAK NIE  na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych; 

TAK NIE  na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach promocyjnych i marketingowych; 

TAK NIE  na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach  

                utrwalonego   podczas zajęć w ramach akcji „Lato w mieście” w dniach 01-31.07.2019 r. na stronie:            

                 www.mdk.katowice.pl w celu sporządzenia fotorelacji z jej przebiegu. 

 

 

 

DATA:………………………………………              CZYTELNY PODPIS:…………………………………………………………… 

 

*Właściwe proszę zakreślić 

 

http://www.mdk.katowice.pl/

