
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu  

Zgoda Rodziców /Prawnych  opiekunów 
 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  (*właściwe podkreślić ) na  samodzielne  

uczęszczanie  do  MDK nr 2 w Bytomiu   i powroty dziecka do domu oraz na zorganizowane 
poruszanie się środkami komunikacji publicznej. 
Za bezpieczeństwo uczestnika odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel. Odpowiedzialność 
ta obejmuje tylko czas trwania zajęć -nie dotyczy to czasu przed i po zajęciach, dojazdu oraz 
przypadku udokumentowanej choroby/zgłoszonej nieobecności nauczyciela. 
 

2. Proszę podać  dane   osoby upoważnionej  do odbioru dziecka  z placówki po 
skończonych zajęciach ( dot. uczestników , którzy nie mogą samodzielnie uczęszczać na 
zajęcia): 

 
3. Potwierdzam  / nie potwierdzam* (* właściwe podkreślić)   całodobowe ubezpieczenie  od 

nagłych, nieszczęśliwych wypadków na podstawie polisy w szkole lub ubezpieczenia 
prywatnego.    Jeśli nie potwierdzam ubezpieczenia NNW, to oświadczam że świadomie się 
nie ubezpieczam  i ponoszę pełną odpowiedzialność za wypadki, w których 
uczestniczy moje dziecko lub w których wychowanek pełnoletni bierze udział, gdyż 
Placówka nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

  
4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  (*właściwe podkreślić ) na  uczestnictwo 

dziecka   w  zajęciach poza terenem placówki. 
                                                                            

                
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA Z MDK NR 2  

Zgodnie z art. 14 RODO informuje się, że: 

1. Administratorem  danych osobowych  jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2  z siedzibą  w Bytomiu ul. Ks. J. 

Popiełuszki 9 , tel. 32/2812- 173 mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl  

2. Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych - IOD  Urząd Miejski Bytom  ul. Smolenia  35 41-936   e-mail: 

iod_edu@um.bytom.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

weryfikacji danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z zajęć realizowanych w Młodzieżowym Domu 

Kultury nr 2 w Bytomiu w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowanka zgodnie z statutem placówki; 

4.  Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu;   

5. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni wychowanka; 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej niż do czasu 

uczęszczania wychowanka do placówki; 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);  

9. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu; 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej   

Nr telefonu do osoby upoważnionej   

Stopień pokrewieństwa   

Data i podpis rodzica /opiekuna 
prawnego 

  

mailto:iod_edu@um.bytom.pl

