KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W CEKDIM
IMIĘ I NAZWISKO
INSTRUKTORA

NAZWA ZAJĘĆ

DZIEŃ

GODZINA

SALA

IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA ZAJĘĆ

DATA I MIEJSCE
URODZENIA

IMIONA I NAZWISKO
RODZICÓW/OPIEKUNÓW

ADRES
ZAMIESZKANIA
RODZICÓW LUB
OPIEKUNÓW

NR TEL.
RODZICÓW/OPIEKUNÓW

NR TEL.
UCZESTNIKA
ZAJĘĆ

E-MAIL
KONTAKTOWY

SZKOŁA DO KTÓREJ
UCZĘSZCZA UCZESTNIK
ZAJĘĆ ORAZ KLASA i
ROCZNIK

Uczestnik zajęć pozostaje pod opieką instruktora tylko w godzinach zajęć wymienionych w karcie
zgłoszenia. Wcześniejsze opuszczanie zajęć wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.
Miejsce na zgodę rodzica/opiekuna prawnego:

DATA ZGŁOSZENIA

CZYTELNY PODPIS
RODZICA/OPIEKUNA

Obowiązkiem uczestnika jest:
- szanować uczestników zajęć oraz pracowników placówki
- dbać o czystość i porządek na terenie placówki
- szanować i chronić mienie placówki
- godnie reprezentować placówkę
Uczestnik zajęć może przebywać na terenie placówki w godzinach swoich zajęć. W tym czasie jest pod
opieką nauczyciela-instruktora
Wszelkie zmiany danych podanych w zgłoszeniu prosimy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej
zajęcia.
Wyrażam/ nie wyrażam * zgodę na uczestniczenie mojej córki/syna w zajęciach poza placówką (wyjścia do
innych placówek, udział w konkursach, zawodach, koncertach) w dniach i godzinach ich planowego
trwania.
Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna/………………………………………………………………………………
(czytelny podpis)
Administratorem danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20,
50-007 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe
informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie placówki oraz
na www.mdk.wroclaw.pl
Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych
................................................................................
(imię , nazwisko, data, miejscowość, podpis)

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
NA STRONIE WWW I NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
W Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu
nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują
ważne chwile z życia naszych podopiecznych. Zdjęcia te pozwalają nam tworzyć społeczność wokół
naszej placówki i przygotowywać wychowanków do życia w społeczeństwie.
Chcielibyśmy móc publikować te zdjęcia:
a) na stronie internetowej placówki – www.mdk.wroclaw.pl
b) na profilu placówki na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/CEKDiM oraz YouTube pod
adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ

Celem publikacji zdjęć jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań
uczniów. Dzięki temu większa ilość rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń z
ich życia, a same dzieci będą mogły zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą
społecznością i edukacją, co może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli
publikować wizerunek Twojego dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez
Ciebie odrębnie dwóch zgód. Choć są one do siebie bardzo podobne, to jedna dotyczy obszaru
przetwarzania danych, a druga prawa do wizerunku.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail:
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub składając pismo w Sekretariacie placówki. Wycofanie
zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.
Dane dziecka:
___________________________

-

(imię i nazwisko dziecka)

___________________________
(data urodzenia dziecka)

Zgoda nr 1 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu polegające na publikowaniu na:





stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz
na profilu placówki na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM
oraz YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ
na profilu pracowni CEKDiM na Facebook pod adresem: …………………………………………………...
(wykreślić, jeśli pracownia nie ma swojego profilu)

wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem
grupy/klasy.
Zgoda nr 2 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Zespół „Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu na





stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz
na profilu placówki na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM
oraz YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ
na profilu pracowni CEKDiM na Facebook pod adresem: …………………………………………………...
(wykreślić, jeśli pracownia nie ma swojego profilu)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:
___________________________
___________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

miejscowość, data

