OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………… (imię i nazwisko) oświadczam, że:
1. zapoznałem/am

się

i

zobowiązuję

do

stosowania

postanowień

Zarządzenia

nr MDK.II.010.9.2020 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury z dn. 18.08.2020 roku w sprawie
uczestnictwa w zajęciach sekcji w związku z występowaniem COVID-19. Mam świadomość,
że przestrzeganie wprowadzonych zasad ma służyć ochronie życia i zdrowia osób pracujących
i biorących udział w zajęciach i może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo tych osób,
2. zapoznałem/am
nr

się

MDK.II.010-2/2015

i

zobowiązuję

Dyrektora

do

Miejskiego

stosowania
Domu

Kultury

postanowień
z

dn.

Zarządzenia

07.09.2015

roku

w sprawie zasad uczestnictwa na zajęciach prowadzonych w Miejskim Domu Kultury
w Lublińcu i oświadczam, że jestem/ nie jestem mieszkańcem Gminy Lubliniec,
3. będę

kontynuował/a

naukę

w

sekcji

(instruktor

prowadzący)

stacjonarnie/online

…………………………………………………..w sezonie 2021/2022 w Miejskim Domu Kultury
w Lublińcu,
4. przyjmuję do wiadomości, że instruktor odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zajęć podczas ich
trwania. Zobowiązuję się do punktualnego uczęszczania na zajęcia.

........................................................
(data i podpis)

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: …………………………………………………….……………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………..……..…………………………..
Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu:…………………….…………………….…………………….………..……………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………(imię i nazwisko ). oświadczam, że zapoznałem/am
się z Regulaminem zasad uczestnictwa na zajęciach prowadzonych w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
zobowiązuję się do jego przestrzegania. Mam świadomość, że przestrzeganie wprowadzonych zasad ma
służyć ochronie życia i zdrowia osób pracujących i biorących udział w zajęciach i może bezpośrednio
wpływać na bezpieczeństwo tych osób.

........................................................
(data i podpis)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Ja, niżej podpisany(a), ......................................................................................................., wyrażam zgodę
na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Miejski Dom Kultury (ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec) –
dalej MDK – utrwalonego w ramach uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Domu Kultury w okresie
01.09.2021-30.09.2022 roku. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku przez inne osoby
współpracujące z MDK, w tym na obrót egzemplarzami nośników, na których utrwalono ten wizerunek, na
zwielokrotnianie

wszelkimi

wizerunku

dostępnymi

aktualnie

technikami

i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób, w celu
prawidłowej realizacji zajęć lub opublikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych w:
a) prasie;
TAK
NIE
b) broszurach, ulotkach, i innych materiałach marketingowych;
TAK
NIE
c) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych;
TAK
NIE
MDK pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza terenem Europejskiego
Obszaru Gospodarczego tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu
ochrony.

Pani/a

dane

zostaną

przetransferowane

przez

serwis

Facebook

na

jego

serwery

wizerunku

jedynie

w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
2. MDK

może

przenieść

na

inne

podmioty

prawo

do

korzystania

z

w zakresie wynikającym z niniejszej Zgody.
3. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie i bezterminowo.

........................................................
(data i podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej odpisany(a), …………………………………………………………………... wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu w ramach uczestnictwa
w zajęciach Miejskiego Domu Kultury w okresie 01.09.2021-30.09.2022 roku, szczególnie takich jak: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, nr telefonu i adres e-mail.
........................................................
(data i podpis)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej RODO Miejski Dom Kultury informuje,
że przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dziecka. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, z którym można się kontaktować:
a) pisząc na adres administratora: ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec
b) telefonicznie pod numerem 34 351 06 83
c) pisząc na adres poczty elektronicznej administracja@mdk.lubliniec.pl
II. Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl; telefon: 34-356-32-52 wew. 25; lub
pisemnie na adres siedziby Miejskiego Domu Kultury, wskazanym w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
W celu utrwalenia i dokumentowania uczestnictwa w zajęciach MDK organizowanych przez Miejski Dom
Kultury w Lublińcu w okresie 01.09.2021-30.09.2022 roku oraz realizacji zajęć i publikowania materiałów
informacyjnych i promocyjnych na podstawie posiadanej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników,
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom,
na stronie internetowej MDK, w prasie oraz w mediach elektronicznych – Facebook, Instagram.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Miejski Dom Kultury pragnie poinformować, że serwisy Facebook oraz Instagram mogą
przekazywać/przesyłać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego np.
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane Pani/Pana dziecka
zostaną
przetransferowane
przez
serwis
Facebook
i Instagram
na
ich
serwery
w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe pozyskane w celu utrwalenia i dokumentowania uczestnictwa w zajęciach MDK
organizowanych przez Miejski Dom Kultury w okresie 01.09.2021-30.09.2022 roku oraz publikowania
materiałów informacyjnych i promocyjnych są przechowywane przez okres 10 lat.
VII. Prawa:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do danych swojego dziecka oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych swojego dziecka
c) prawo do usunięcia danych osobowych dziecka
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Miejski Dom Kultury przetwarzał dane osobowe
Pani/Pana dziecka, to na żądanie zostaną one usunięte,
d) ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać, aby Miejski Dom Kultury ograniczył przetwarzanie danych osobowych dziecka
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana
zdaniem, Miejski Dom Kultury ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce
Pani/Pan, żeby Miejski Dom Kultury je usunął, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń

e) prawo do sprzeciwu
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją wobec danych
przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f.
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2
Jeżeli Pani/Pan uważa, że Miejski Dom Kultury przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka niezgodnie
z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Miejski
Dom Kultury przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw, proszę skierować swoje żądanie pod adres email: iod@cuw.lubliniec.pl,
zadzwonić pod numer: 34-356 32 52 wew. 25, lub udać się do naszej siedziby. Przed realizacją Pani/Pana
uprawnień, konieczna będzie identyfikacja Pana/Pani osoby.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa
w zajęciach prowadzonych w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu w okresie 01.09.2021-30.09.2022 roku.

