Karta uczestnika zajęć / warsztatów edukacyjnych Miejskiego Domu Kultury w
Częstochowie (sezon 20…. / 20…. )
Nazwa zajęć edukacyjnych
zgodna z oficjalnym
nazewnictwem MDK
Uczestnik

Imię:

Nazwisko:

Rok urodz.

Rodzic / opiekun prawny
(dotyczy osób nieletnich)

Imię:

Nazwisko:

Adres rodzica / opiekuna
prawnego lub uczestnika
pełnoletniego

Miejscowosć, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy:

Dane kontaktowe
(nieletni podają dane rodzica /
opiekuna prawnego)

Telefon:

Telefon uczestnika nieletniego:

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem zajęć / warsztatów edukacyjnych prowadzonych w Miejskim Domu
Kultury w Częstochowie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz w przypadku zajęć odpłatnych do regularnego
wnoszenia opłat z tytułu uczestnictwa w ww. zajęciach
Administratorem powyższych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207
Częstochowa, zwane dalej MDK.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie jest pod adresem:
inspektor@mdk.czest.pl
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
art. 6 ust. 1. lit b) w celu udziału w powyższych zajęciach (w tym rozliczaniu zajęć).
Dane podane przez Panią/Pana będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/ warsztatach edukacyjnych, a po
ustaniu, celem przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Podanie danych osobowych MDK jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w zajęciach i
warsztatach edukacyjnych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka w formie
fotograficznej i filmowej przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie, zgodnie z art.81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994r. Nr 24 poz.83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy
fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie
formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie oraz, że rozpowszechnianie mojego
wizerunku / wizerunku mojego dziecka przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie w formie fotografii i materiału filmowego
może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

Data i podpis: …………………………...........

