
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ KULTURALNO-EDUKACYJNYCH

Lp. Treść Wypełnia Uczestnik / Rodzic / Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika

1 Imię i nazwisko uczestnika

2 Data urodzenia

3 Imiona i nazwiska Rodziców/ 
Opiekunów prawnych uczestnika

4 Adres zamieszkania 
uczestnika/Rodziców/Opiekunów 
prawnych uczestnika

5 Numer  telefonu uczestnika /  
Rodziców / Opiekunów prawnych 
uczestnika

6 Nazwa zajęć

7 Imię i nazwisko instruktora

Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

Informacja dla wypełniającego: 

1. Oświadczam, że  zapoznałem/łam się  z  Regulaminami Ogniska  Muzycznego /  zajęć  artystycznych Miejskiego
Domu Kultury w Przasnyszu.

2. Oświadczam,że  znam  dokładnie  specyfikę  zajęć.  Jednocześnie  oświadczam  o  braku  jakichkolwiek
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

3. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego przybycia na
zajęcia i powrotu do domu po ich zakończeniu.

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą

Przasnysz, dnia ……………………………..                                ………………………………………………………….

       (podpis Uczestnika / Rodzica / Opiekuna prawnego)

*-niepotrzebne skreślić



Ogólna klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana / Pani małoletniego dziecka jest  Miejski Dom
Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego, z siedzibą przy ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz; NIP: 761-13-57-864, REGON: 
000285563 reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych - e-mail: iod@mdkprzasnysz.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pana / Pani małoletniego dziecka w celu uczestnictwa w zajęciach  
organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadań publicznych w postaci organizacji 
zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub / 
oraz danych osobowych Pani/ Pana małoletniego dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

5. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych Pana/Pani 
małoletniego dziecka zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi - 
Kotkowskiego z siedzibą przy ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz?

 TAK  NIE  
6. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie przez Administratora wizerunku uczestnika czyli 

Pani/Pana lub/oraz Pani / Pana małoletniego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 
04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DZ.U. 2017, poz.880) na potrzeby promujące i 
dokumentujące zajęcia i imprezy MDK, na stronie www, na portalu www.facebook.com? 

 TAK  NIE  
7. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, 
- do czasu przewidzianego prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym nasi pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za 
przetwarzanie danych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo 
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia, a w konsekwencji 
możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka Miejski Dom 
Kultury w Przasnyszu  nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………..….

Data i Podpis: …………………..………………………………………………………………………………………....

http://www.facebook.com/

