KARTA ZGŁOSZENIA
Uczestnictwa w zajęciach podczas ferii zimowych 2019
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
I turnus 11-15.02.2019 r.
II turnus 18-22.02.2019 r.
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia
……………………………………………………………………………………………............
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Termin uczestnictwa dziecka (I turnus, II turnus) ……………………
POWRÓT UCZESTNIKA DO DOMU:
- uczestnik samodzielnie wraca do domu* ………………….
- uczestnik będzie odbierany przez (podać imię i nazwisko, jeśli to osoba inna niż opiekun prawny)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko choruje,
jest uczulone, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, jak znosi jazdę samochodem itp…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CZY UCZESTNIK MOŻE UCZESTNICZYC W ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH I NIE MA PRZECIWSKAZAŃ
LEKARSKICH DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH? *……………………
*Proszę wpisać Tak/Nie
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach i programem zajęć podczas ferii
zimowych 2018 organizowanych przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji i dokonując zgłoszenia, akceptuję
przedstawiony program i warunki Regulaminu i wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka we wszystkich
punktach programu.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1.
2.

3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
z siedzibą w Malborku, ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ewidencyjnych na podstawie wyrażonej
zgody (art. 6, ust. 1, lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Dane osobowe dziecka wraz z informacją o stanie zdrowia przetwarzane będą w celu ochrony
dziecka (art. 6, ust. 1, lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.

5.
6.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunku uczestnika tylko dla celów administratora. Nie wyrażenie zgody wiąże
się z niezakwalifikowaniem uczestnika do zajęć i programu ferii zimowych 2019.

- OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC
W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD NIM W PLACÓWCE.

Data złożenia karty ……………………….

….……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

