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ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH W ROKU 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

__________________________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

 

w zajęciach prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu. 

Niniejsza zgoda obowiązuje do odwołania.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury ,,Fabryczna" we Wrocławiu, ul. 
Zemska 16a, 54-438 Wrocław. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych - Tomaszem Grzybowskim - można 
skontaktować się poprzez wiadomość e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod 
adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

3. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu prowadzenia zajęć w naszej placówce, tj.  
art. 6 ust. 1 lit e RODO – w ramach wykonywania przez nas zadań realizowanych w interesie 
publicznym. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa dziecka w zajęciach. 
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uczestniczenia dziecka w zajęciach,  

a następnie zgodnie z naszą Instrukcją Kancelaryjną.  
6. Dane mogą być udostępniane następującym dostawcom usług: firmom utrzymującym i 

serwisującym nasze serwery informatyczne; kancelariom prawnym, które wspierają nas w 
obszarze bieżącej działalności; firmom obsługującym nas w obszarze IT; w tym 
serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności; podmiotom 
utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności; 
kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją; agencjom ochrony 
jeżeli takowe występują w placówce.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, masz prawo żądać dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych do innego administratora. Swoje uprawnienia możesz realizować na 
adres naszej placówki lub drogą elektroniczną na adres: inspektor@coreconsulting.pl  

8. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
Swoje które możesz realizować na adres naszej placówki lub drogą elektroniczną na adres: 
inspektor@coreconsulting.pl 

9. Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzoru - Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
 
 
 

__________________________________________ 
                                                                                 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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