☐ WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE
☐ WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA WOLNE MIEJSCE NA ZAJĘCIA STAŁE
☐ DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STAŁYCH
prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie
w roku szkolnym 2021/2022
UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub opiekunów prawnych.
CZĘŚĆ I
WYBRANA FORMA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Zajęcia klubowe

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia / Miejsce urodzenia
Nazwa szkoły / przedszkola
Numer PESEL
(w przypadku obcokrajowców: seria i numer paszportu)
Numer telefonu kandydata pełnoletniego
Adres e-mail kandydata pełnoletniego
Adres zamieszkania kandydata
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica/osiedle

Nr domu / Nr mieszkania

Dane matki / opiekunki prawnej kandydata
Imiona

Nazwisko

Telefon

e-mail

Dane ojca / opiekunka prawnego kandydata
Imiona

Nazwisko

Telefon

e-mail

Adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica/osiedle

Nr domu / Nr mieszkania

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
(dokumenty poświadczające spełnianie poszczególnych kryteriów rekrutacji zawartych w regulaminie rekrutacji)
1.
2.
3.
4.
5.

CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Czytelny podpis
wnioskodawcy

Treść oświadczenia
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych,
oświadczam, że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że stan zdrowia kandydata pozwala na jego udział w zajęciach.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Młodzieżowego Domu Kultury
im. J. Korczaka w Krakowie oraz w przypadku kandydata do Nowohuckiej Ligi
Piłkarskiej z regulaminem NLP (regulaminy dostępne na stronie internetowej
www.mdkkorczak.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”)
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i jego załącznikach
jest Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie;
2.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją i udziałem
w zajęciach prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka
w Krakowie;
3.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
4.
Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów, tj. przez okres 5 lat,
a następnie mogą zostać zniszczone
5.
Podanie danych osobowych w CZĘŚCI I jest wymogiem ustawowym
i ma charakter obowiązkowy.
6.
Konsekwencją niepodania danych jest nieprzyjęcie dziecka na zajęcia
w placówce.
7.
Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych w CZĘŚCI I stanowi art. 6 ust. 1
lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, a dane w postaci wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Twojej zgody.
8.
Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. W zakresie danych zebranych na podstawie Twojej
zgody masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia a także ograniczenia przetwarzania i
wniesienia sprzeciwu.
9.
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Paweł Jasiołek, ul. Wielopole 17A
Kraków, e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam dobrowolną zgodę
na publikację jego wizerunku na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury
im. J. Korczaka w Krakowie oraz w materiałach promocyjnych placówki.
W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na jego samodzielny
powrót do domu po zakończeniu zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka
w Krakowie (dotyczy wyłącznie kandydata niepełnoletniego)
Kraków, dnia ………………………

Podpis wnioskodawcy……………………………………......

UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie MDK im. J. Korczaka w Krakowie.
(Poniżej wypełnia Młodzieżowy Dom Kultury)
Data złożenia wniosku w sekretariacie MDK (wpisuje pracownik sekretariatu): ………………………………………………..
Przydzielenie kandydata do grupy…………………

Podpis nauczyciela prowadzącego…………………………................
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody

………………………………………….
Podpis dyrektora

