Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA w zajęciach organizowanych przez
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Trzciance
w roku szkolnym 2018/2019
Zajęcia :

Imię i nazwisko instruktora :

Deklaruję kontynuację edukacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance mojego dziecka:
PESEL

Drugie imię

Imię

Data urodzenia

Nazwisko

Miejsce urodzenia

miesiąc dzień
Szkoła

Rok
Klasa

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

nr domu

Miejscowość

Kod

nr lokalu

Telef. domowy

-

Województwo

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów:
MATKA: Imię

Nazwisko

OJCIEC: Imię

Nazwisko

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)
□ Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego
□ Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych:
□ - matka
□ Rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci)
□ Dziecko w rodzinie zastępczej
□ Matka/opiekun pracuje □ – Ojciec/opiekun pracuje
Inne, ważne informacje o dziecku:

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

□ - ojciec

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte w „Deklaracji
kontynuacji edukacji dziecka” są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych
danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym rozpowszechniania w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku lub
numeru grupy/sekcji zajęć, wieku przez Administratora:

…………………………………………………………………
(nazwisko i imię wychowanka)

CEL PRZETWARZANIA

w celach marketingowych (informacje e-mail)
w celu prowadzenia strony internetowej i portali społecznościowych
w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora
w celu tworzenia broszur reklamowo – informacyjnych
w celu tworzenia kronik, publikacji książkowych
w celu przygotowania stosownych legitymacji i identyfikatorów
w celu udziału w występach, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych bez ograniczeń czasowych
w celu publikacji informacji o udziale w występach, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych bez ograniczeń
w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych

Trzcianka ..................................................................................

Podpisy rodziców, opiekunów: .........................................................

Data przyjęcia deklaracji: …………………………..............................................
Podpis osoby przyjmującej deklarację:...................................................................

