KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA
AKADEMII PRZEDSZKOLAKA W MDK NR 3
W POZNANIU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
imię

i

nazwisko

dziecka

………………………………………………………………………
data urodzenia dziecka …………………............................................................................…
adres zamieszkania dziecka ……………………….....………………..…………………….
*NR KARTY DUŻEJ RODZINY ..........……………………...…………………..…………
nr PESEL dziecka……………………………………………………………………………...
Numery telefonów kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych/przedstawicieli
ustawowych*:
…………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………...
___________________
* niepotrzebne skreślić

Informacje o dziecku
stan zdrowia dziecka: (uczulenia, choroba lokomocyjna, na co choruje, czego się boi, inne
znaczące uwagi)
………………………..………………………………………...............................................................
.

…………………………………………………………………………………………………
…….….
…………………………………………………………………………………………………
………..
__________________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Akademii Przedszkolaka.

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

data i czytelny podpis
Oświadczam, że:
❑ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych w Akademii
Przedszkolaka w MDK nr 3 w Poznaniu i jako rodzic/ opiekun prawny/ przedstawiciel ustawowy*
dziecka przejmuję całkowitą odpowiedzialność za doprowadzenie i odbiór dziecka z placówki po
zakończonych zajęciach. Jednocześnie oświadczam, że znane mi są godziny rozpoczęcia i zakończenia
ww. zajęć.

…………………… ………………………………………
data czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

__________________________________________________________________________________
Oświadczam, że:
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, dotyczące zdrowia mojego dziecka przez
Administratora Danych Osobowych, tj. przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu
dla celów: zapewnienia dzieciom jak najlepszej opieki oraz w trosce o ich komfort psychiczny i ich
zdrowie

…………………… ………………………………………
data czytelny podpis
__________________________________________________________________________________
Oświadczam, że:

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
na przejazd mojego dziecka środkami transportu miejskiego w ramach zajęć Akademii Przedszkolaka
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu
…………………… ………………………………………
data czytelny podpis
__________________________________________________________________________________
Oświadczenie
w zakresie zgody na przetwarzanie: podanych numerów telefonów

przez Administratora, którym jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 mieszczący się przy
ul. Jarochowskiego 1, 60-235 Poznań
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
dla celów: ułatwienia kontaktu i przekazywania informacji
__________________________________________________________________________________
W związku z powyższymi oświadczeniami oświadczam, że:
− mam świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne;

− mam świadomość, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie;
− zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie
zrozumiałe. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na www.mdk3lazarz.pl w zakładce
RODO i na tablicy ogłoszeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 3.

………………..………………….
data i czytelny podpis

Oświadczenie
w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest: Młodzieżowy Dom Kultury
nr 3 mieszczący się przy ul. Jarochowskiego 1, 60-235 Poznań
w zakresie: wizerunku mojego dziecka
zarejestrowanego: podczas zajęć i warsztatów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr
3 w Poznaniu
w formie: fotografii i materiałów filmowych poprzez m.in. wykorzystanie, rozpowszechnienie,
publikację wizerunku:
w mediach społecznościowych:
❑na stronie internetowej Administratora

❑w profilach internetowych Administratora (na Facebooku)
a także:

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Młodzieżowy Dom Kultury
nr 3 w Poznaniu innym podmiotom

❑ na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu,
które będzie odbywać się poprzez powielanie, drukowanie i zwielokrotnianie w dowolnej
ilości w tym zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na
dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości.

dla celów: informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach;
zgodnie z przepisami:





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, s.1) zwanego dalej odpowiednio
„RODO”;
ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W związku z powyższym oświadczam, że:
− mam świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne;

− mam świadomość, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie;
− zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie
zrozumiałe. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na www.mdk3lazarz.pl w zakładce
RODO i na tablicy ogłoszeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 3.

………………..………………….
data i czytelny podpis

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki

……………………………….
(miejscowość, data)
.......................................................................

……………………………………………...
……………………………………………...
Imię i nazwisko
rodzica/ opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego*
dziecka oraz dane kontaktowe

Ja,
niżej
podpisana/y
…………………………….……………………….……
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

upoważniam

Panią/Pana

legitymującą/ego się dowodem osobistym ……………………………...…………………………….…
(seria i numer dowodu osobistego)
do
odbierania
mojego
dziecka
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
uczęszczającego do …...………………………………………………………………………………….
(określenie placówki, nazwa, adres)
numer telefonu ………………………………………………………….…………………………….…
(nr telefonu osoby upoważnionej)
Upoważnienie ważne jest:


w okresie od dnia .......................................... do dnia ......................................./*



do odwołania/*



w dniu ......................................*.

Jednocześnie oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny/ przedstawiciel ustawowy* biorę
na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego
odebrania z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę.

.........................................................
data i czytelny podpis
_______________________

* niepotrzebne skreślić

