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WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE  

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W PUŁAWACH NA ROK SZK. 2019/2020 

 

1. WYBRANE ZAJĘCIA POZASZKOLNE (PROSZĘ WSKAZAĆ KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PRACOWNI, 

OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH). 

Lp. NAZWA PRACOWNI, NAZWISKO INSTRUKTORA  

1.  (    ) kontynuacja* 
(    ) pierwsze zgłoszenie 

2.  (    ) kontynuacja 
(    ) pierwsze zgłoszenie 

3.  (    ) kontynuacja 
(    ) pierwsze zgłoszenie 

 
*Proszę zaznaczyć krzyżykiem wybraną opcję. 

 

2. DANE OSOBOWE KANDYDATA (DZIECKA) 

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA  

IMIONA  
 
 

NAZWISKO  
 
 

Data i miejsce urodzenia  
 
 

PESEL (w przypadku braku nr PESEL, 
seria i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość). 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 

Kod pocztowy, miejscowość  
 
 

Ulica, nr domu i mieszkania  
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3. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (w przypadku kandydata niepełnoletniego). 

 
DANE OSOBOWE RODZICÓW ( imiona i nazwisko) 

Matka (opiekun prawny)  
 

Ojciec (opiekun prawny)  
 

 
DANE KONTAKTOWE 

Nr telefonu- matka  
 

Adres e-mail- matka 
 

 

Nr telefonu- ojciec  
 

Adres e-mail- ojciec   
 

 

4. KRYTERIA PRZYJĘĆ (brane pod uwagę w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w zespole). 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

1. KRYTERIA USTAWOWE (właściwe zakreślić, jeśli występuje): 

wielodzietność rodziny kandydata;   niepełnosprawność kandydata;  

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;   objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. KRYTERIA DODATKOWE (właściwe zakreślić, jeśli występuje): 
        a. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza na zajęcia do MDK. 

        b. Dziecko mieszkające na terenie powiatu puławskiego . 

        c. Dziecko posiadające sukcesy na wojewódzkich konkursach artystycznych.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach oraz w zakresie związanym z 

procesami kształcenia w tutejszej placówce . 

5. POUCZENIE  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), „RODO”, informujemy, że Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach; dane adresowe: ul. Sieroszewskiego 

4, 24-100 Puławy. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych poprzez: email: mdk-pulawy@o2.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

 

………………………………..………………………………………………… 
Czytelny podpis rodziców lub dorosłego kandydata 
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Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dla rodziców / opiekunów prawnych                           

i uczestników Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach, jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych.  

 

 …...........…………..………..........  ..…………………………………………………………  
 miejscowość, data  podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami 

prawa) przez Administratora danych:  

 Adres e-mail - do umożliwienia kontaktów z rodzicami w celach innych niż dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych  

 Numer telefonu - do umożliwienia kontaktów z rodzicami w celach innych niż dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych  

Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.  

 

 …...........…………..………..........  ..…………………………………………………………  
 miejscowość, data  podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku  

................................................................................................................... (imię, nazwisko)  

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, zwanej dalej „Placówką”, w tym w szczególności na 

potrzeby działalności informacyjnej Placówki prowadzonej za pośrednictwem:  

 strony internetowej Placówki pod adresem www.mdk.pulawy.pl    

 strony internetowej Placówki pod adresem www.facebook.com/mdkpulawy  

 materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne w formie druków ulotnych, plakatów, broszur i 

folderów  

 

 …...........…………..………..........  ..…………………………………………………………  
 miejscowość, data  podpis osoby składającej oświadczenie  

 

http://www.mdk.pulawy.pl/
http://www.facebook.com/mdkpulawy

