
Załącznik nr 3 

Złożyć w sekretariacie lub mailem: rekrutacjamdk@gmail.com 

WNIOSEK 
o przyjęcie do MDK al. 29 Listopada 102 w Krakowie w roku szkolnym 2018/19 

 
Ilość punktów 

(wypełnia MDK) 
 

 

 WYBRANE FORMY ZAJĘĆ STATUS (wypełnia 

MDK) 
1  P/N/R 

2  P/N/R 

3  P/N/R 

  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Imię i nazwisko   

Data i miejsce urodzenia  

 
PESEL (w  przypadku braku numeru PESEL – 
numer paszportu lub innego dokumentu  
potwierdzającego tożsamość. 

           

Imiona i nazwiska rodziców kandydata. 
 

 

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w   przyp
adku kandydata   pełnoletniego – adres miejsca   
zamieszkania  kandydata (wraz z kodem pocztowym). 

 

Numery telefonów rodziców kandydata,  
a w przypadku  kandydata 
pełnoletniego numer telefonu kandydata. 

 

Adres poczty elektronicznej rodziców  kandydata,  
a w przypadku kandydata  
pełnoletniego – adres poczty elektronicznej   kandydata. 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI 
(wynikające z ustawy Prawo oświatowe – należy wstawić „X” gdy dotyczy, poz.2-7 wymagają 

złożenia dokumentów  poświadczających) 

1 Wielodzietność rodziny kandydata     (w rodzinie wychowuje się troje lub więcej 
dzieci). 

 

2 Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, o ile rodzaj 
niepełnosprawności nie wyklucza udziału w danej formie zajęć. 

 

3 Jedno z rodziców kandydata ma orzeczenie 
lekarskie o niepełnosprawności. 

 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.  

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.  

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.  

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  



Kryteria ustalone przez organ prowadzący 
1 Kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+”.  

2 Kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny.  

 

3 Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.  

4 Kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie /dyscyplinie, w której 
zajęcia organizowane są w placówce. 

 

5 Kandydat prowadzi/realizuje działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

6 Placówka, o przyjęcie do której ubiega się kandydat jest najbliżej położoną od miejsca 
zamieszkania kandydata publiczną placówką oświatowo – wychowawczą prowadzącą 
wybrane zajęcia.  

 

 

                                                     ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1  

2  

3  

4  

 
 

OŚWIADCZENIA DEKLARUJĄCEGO 

Treść oświadczenia  Czytelny podpis deklarującego  

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w w/w formach zajęć.   

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w zajęciach, 
w tym zajęciach  sportowo-rekreacyjnych.  

 

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w 
nagłym wypadku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżowy Dom 
Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie,  w celach wynikających z rekrutacji          
i udziału w zajęciach prowadzonych przez MDK w roku 2018/19.  
Jednocześnie oświadczam,  że zapoznałam/em się z informacją administratora          
o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi prawach.  

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania 
nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w 
niniejszej deklaracji informacje są prawdziwe.   

 

 
Data: ……………………………… 

 INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Szanowni Państwo, 
Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102  
w Krakowie  i są one podawane w celach wynikających z rekrutacji  i udziału w zajęciach prowadzonych przez MDK. 

Informujemy, że:  

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest nieprzyjęcie dziecka na zajęcia w placówce. 
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) 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) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

7. Ponadto informujemy, że macie prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją 
– wobec przetwarzania waszych danych osobowych. 

8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl. 

mailto:iod.mjo@um.krakow.pl

