Załącznik nr 2 do Zasad Rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie
na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019
pracownia/zespół/nauczyciel:
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania kandydata:

Rok

PESEL

Ulica, nr domu, nr lokalu

miesiąc dzień

Kod

Miejscowość

Telefon do kontaktu

Imiona i nazwiska
rodziców nieletniego uczestnika:

INFORMACJE DODATKOWE (wpisać znak X w odpowiednich kratkach)

Informacje o kandydacie do udziału w zajęciach
zamieszkanie na terenie Rzeszowa lub rodzice
kandydata są płatnikami podatku dochodowego na
terenie Gminy Miasta Rzeszowa

niepełnosprawność obojga rodziców
rodzic kandydata samotnie wychowuje dziecko

wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej)
kandydat objęty jest pieczą zastępczą
niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców

kandydat uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Miasta
Rzeszów

Uwaga: Przed wypełnieniem karty prosimy o zapoznania się z Zasadami Rekrutacji umieszczonym na tablicy ogłoszeń
i stronie www.mdk-rzeszow.art.pl
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury, 35-074 Rzeszów,
ul. Piłsudskiego 25 reprezentowany przez dyrektora. Inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie
jest Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: ido1@erzeszow.pl. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych następuje w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji do placówki. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym przetwarzanie
powyższych danych przez placówkę w celu związanym z procesami kształcenia. Podanie danych jest wymogiem ustawowym
i jest niezbędne do zrealizowania spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Niepodanie danych uniemożliwi
przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późno zm.). Terminy przechowywania danych określa art. 160 wymienionej wyżej
ustawy. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczenie:
Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte w „Deklaracji
kontynuacji edukacji w MDK” są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych
w karcie, w systemach informatycznych MDK oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi.
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na mój/mojego dziecka udział w imprezach, konkursach, koncertach, wystawach
krajowych i zagranicznych promujących osiągnięcia.
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na publikację zdjęć moich/mojego* dziecka z imprez, zajęć, koncertów, wystaw itp. na
stronie internetowej, w prasie, na tablicach itp. promujących pracownię/zespół i placówkę.
Oświadczam, że dziecko/pełnoletni kandydat nie ma przeciwskazań lekarskich do udziału w zajęciach.
Rzeszów, 2018 – 09 - .....
* Niepotrzebne skreślić

..........................................................................................................
Podpisy rodziców/opiekunów/pełnoletniego uczestnika*

