
Oświadczenie deklarującego udział w zajęciach MDK al. 29 Listopada 102 w Krakowie 

Rok szkolny 2020/21 

(składane osobno u każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem) 

 

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

Treść oświadczenia Czytelny podpis deklarującego 

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na samodzielny 
powrót mojego dziecka do domu po każdorazowym zakończeniu zajęć w 
MDK (dotyczy uczestnika niepełnoletniego) 
 

 

Osoby uprawnione do odbioru mojego syna/córki po zajęciach 
 
……………………………………………………..….    -   ………………………………….. 
Imię i nazwisko                                                                      stopień pokrewieństwa 
 
 
……………………………………………………..….    -   ………………………………….. 
Imię i nazwisko                                                                      stopień pokrewieństwa 
 
 
……………………………………………………..….    -   ………………………………….. 
Imię i nazwisko                                                                      stopień pokrewieństwa 
 

 

 

 

 
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. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Państwu 
prawo do ich: usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a 
następnie będą przechowywane przez co najmniej 1 rok, po czym zostaną zniszczone lub zostaną przekazane do Archiwum 
Narodowego  
w Krakowie. 
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
4. Konsekwencją niepodania danych jest nieprzyjęcie dziecka na zajęcia w placówce. 
5. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem 
przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, 
adres mail:  – inspektor2@mjo.krakow.pl 

 

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

Miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata /kandydata 

pełnoletniego 

mailto:inspektor2@mjo.krakow.pl

