
 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W MIEJSKIM DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU 
ROK KULTURALNY 2020/2021  

 

I. Zajęcia/warsztaty 

Nazwa   

 

Instruktor   

 

 

II. Dane uczestnika 

Imię i nazwisko   :  
 

Data urodzenia:  
 

Adres zamieszkania :  
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów : 
 

 

Adres e-mail :  
 

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów :  
 

 

III. Oświadczenia: 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Miejski Domu Kultury 

w Świnoujściu 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.   

3. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach – nie ma przeciwskazań zdrowotnych. 
4. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w nagłym przypadku 
5. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za 

przyjście i wyjście z zajęć oraz za wszelkie skutki łamania dyscypliny Córki / Syna. 
6. Zapoznałam/łem się z zasadami organizacji zajęć oraz cennikiem i w pełni je akceptuję . 
7. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia  zgodnie z podaną informacją organizatora. 

 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu. Wszelkie pytania i 
wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych (IOD). Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji na zajęcia w roku 
szkolnym 2018/2019. Informujemy, że Państwa dane nie będą automatycznie przetwarzane i nie będą profilowane. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/1, na 

potrzeby rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 

922) oraz od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 

oraz swobodnego przepływy tych danych nr 2016/679 (RODO)  

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym 

mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawe wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.   

Data i Podpis rodzica/opiekuna……………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez MDK w Świnoujściu wizerunku mojego dziecka oraz jego rozpowszechnianie i publikowanie, także wraz z wizerunkami 
innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez MDK w szczególności w mediach elektronicznych w tym  na stronach 
internetowych, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetach  itp. 
 
Data i podpis rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………….                                                                                                                     


