
Katowice, dnia …………………………….. 
 

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

DLA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO W MŁODZIEŻOWYM  DOMU 

KULTURY W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

I. DEKLARUJĘ, ŻE:  
 

…………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko) 
BĘDĘ KONTYNUOWAĆ UCZESTNICTWO W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH: 
 

Lp. NAZWA ZAJĘĆ/KOŁA NAUCZYCIEL – PROWADZĄCY 

1.   

2.   

3.   

4. 
  

 
I WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ W W/W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W PLACÓWCE I NA TERENIE MIASTA 

KATOWICE ORAZ WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MDK W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.                 
           

            ............................................ 

                                                                                                                             (podpis pełnoletniego uczestnika)  

 

II. WERYFIKACJA DANYCH WYCHOWANKA: 
 

1. Imię, nazwisko wychowanka ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia       Miejsce urodzenia: ……………………………………… 

3. Numer PESEL  wychowanka  

 W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość  

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Imiona  rodziców/opiekunów wychowanka 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres miejsca zamieszkania wychowanka 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Adres poczty elektronicznej wychowanka 

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

8. Numer telefonu wychowanka 

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

 

 
........................................... 

                                                                                                                               (podpis pełnoletniego uczestnika) 

 

KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w deklaracji kontynuacji                                    

do Młodzieżowego Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach w celu realizacji statutowych zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, promujących placówkę, związanych z działalnością statutową placówki. 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:

  

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 

Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl. 
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: 

iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 32-6061328. 
        proszę odwrócić na drugą stronę i wypełnić 

mailto:iod@jednostki.cuw.katowice.pl


3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję rekrutacyjną, 

pracowników zespołu przez okres rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 i okres realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczej a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 
4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom 

władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów art 6 ust. 1 literka f. 

5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność              

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest związane z wymogami ustawowymi oraz dobrowolne  (tak  ,   nie    - 

zaznacz „X” właściwe ), przy czym niezbędne  do przeprowadzenia procesu kontynuacji  do Młodzieżowego Domu Kultury                     

w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach  i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, 

działalności promującej placówkę oraz związanej z zadaniami statutowymi placówki, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo 

oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)  
9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
 

 

……………………………………………… 
Data i podpis pełnoletniego kandydata  

 

 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w deklaracji 

informacje są prawdziwe.  
 

 
Katowice, dnia ……………………                                                                                  ……............................................. 
                                                                                                                                   (podpis pełnoletniego uczestnika) 
 

 

potwierdzenie przyjęcia wychowanka 
(deklaracja ważna jedynie po zatwierdzeniu kierownictwa placówki) 


