KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
(DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ / STUDIUJĄCA)
STAŁYCH, OKRESOWYCH, OKAZJONALNYCH (właściwe podkreślić)
NA ZAJĘCIA …………………………………………………………………………………………………….…………………………….
W MIEJSKIM DOMU KULTURY W CZĘSTOCHOWIE W OKRESIE od __.__.20__r. do __.__.20__r.
1. DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………….
DATA URODZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ I TELEFON KONTAKTOWY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAZWA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK ZAJĘĆ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. IMIĘ I NAZWISKO MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA):
..........................................................................................................................................................
DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA I TELEFON KONTAKTOWY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. IMIĘ I NAZWISKO OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA I TELEFON KONTAKTOWY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………………………..
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam
zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych nieletniego członka
mojej rodziny
..........................................................................., co do którego
przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich - w celach organizacyjnych zgodnych ze
statutem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie, na okres uczestnictwa dziecka
w zajęciach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a/ dobrowolności podania danych, oraz
że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie wglądu do podanych danych i możliwości
ich poprawiania.

………………………………….
podpis rodziców / opiekunów/

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) wyrażam zgodę / nie wyrażam
zgody*
na
rozpowszechnianie
wizerunku
mojego
dziecka
…....................................................... , do którego przysługuje mi pełnia władz
rodzicielskich - w celu promocji Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Jestem
świadomy/a, że promocja , będzie odbywać się poprzez zamieszczenie zdjęć, filmów w
gazetkach, tablicach, materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Miejskiego
Domu Kultury.
………………………………….
podpis rodziców/ opiekunów /

Administratorem danych jest Miejski Dom Kultury w Częstochowie.
Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.

* Niepotrzebne skreślić

