
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MDK „FABRYCZNA”  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Deklaruję kontynuację uczestnictwa w następujących zajęciach*: 

UWAGA:  W przypadku kontynuacji uczestnictwa w kilku zajęciach,  

należy złożyć osobne deklaracje na każde zajęcia 

1.  Nazwa zajęć:  

2.  Nauczyciel prowadzący:  

3.  Imię i nazwisko uczestnika:  

4.  
Numer kontaktowy 

rodzica/opiekuna/uczestnika** 
 

*deklarację składa opiekun prawny uczestnika, uczestnik pełnoletni wypełnia wniosek osobiście 

**w przypadku uczestnika pelnoletniego-dane uczestnika 

INFORMACJA: wymagane jest wypełnienie wniosku zgłoszenia na początku roku szkolnego  2018/2019 

 

WROCŁAW, dnia ………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika 

 

 

 

Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną (strona nr 2 deklaracji) 

WROCŁAW, dnia ………………………………………….. 

 

 

 

……..………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika 
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Szanowi Państwo 

Informujemy*, że: 

 Administratorem Państwa danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna” we Wrocławiu, 

reprezentowany przez Dyrektora. Mamy siedzibę we Wrocławiu, przy ul. Zemskiej 16a.  

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

- przez e-mail: biuro@mdk.wroc.pl 

- telefonicznie: +48 71 798 67 42 

- listownie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna”, ul. Zemska 16a, 54-438 Wrocław 

 Cel przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w deklaracji w celu realizacji procesu 

kontynuacji w roku szkolnym 2018/2019 uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez naszą 

placówkę.  

 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonywanie przez naszą placówkę zadań 

wynikających z ustawy Prawo oświatowe. 

 Okres przechowywania Państwa danych osobowych. Zgromadzone w celach kontynuacji 

uczestnictwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

uczestnik uczęszcza na zajęcia w naszej placówce.  

 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane 

do państw trzecich. 

 Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 Mają Państwo prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych 

 przenoszenia danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia 

 złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa prawa zostały 

naruszone.  

 

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) 

 

 


