
Deklaracja uczestnika 

Ja …………………………………………………………………………………………… rodzic/opiekun prawny,  

w imieniu mojego syna/córki……………………………………………………................................... 

uczennicy/ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr  …….. w  Opolu, deklaruję uczestnictwo 

w bezpłatnym projekcie organizowanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz 

Młodzieżowy Dom Kultury  im. Bohaterów Powstań Śląskich w Opolu  pod nazwą:  

„Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, 
siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola” 

wspierającym rozwój uczniów.  

Jednocześnie biorę odpowiedzialność za  zapewnienie  bezpieczeństwa w drodze na zajęcia 
w danej szkole i w drodze powrotnej. Syn/córka przestrzegał/przestrzegała będzie 
obowiązujących w danej szkole, zasad i procedur bezpieczeństwa w związku z epidemią 
COVID-19. 

Deklaruję, że mój syn/córka będzie uczestniczył/a w warsztatach z wybranego 

przedmiotu: 

   □ język polski;   □ matematyka;   □ historia;   □ geografia; 

   □ biologia;        □ chemia;           □ fizyka. 

 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego ................................................... 

 

*Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych – zamieszczonych  

w „deklaracji uczestnika” przez administratora danych tj. Młodzieżowy Domu Kultury w Opolu;  

ul. Strzelców Bytomskich 1 w celu otrzymywania informacji od organizatora zajęć o działaniach realizowanych 

w ramach projektu oraz wzajemnym komunikowaniu się. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej 

zamieszczonej na odwrocie deklaracji uczestnika, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

*Wyrażam  zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie  wizerunku mojego dziecka w związku z udzia-

łem w warsztatach prowadzonych przez Administratora Danych, zgodnie z  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.) zgadzam się na rozpo-

wszechnianie wizerunku mojego dziecka w mediach, na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola, MDK Opole 

oraz stronie www.facebook.com/mdkopole/ 

 

................................................... 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* właściwe zakreślić 

http://www.facebook.com/mdkopole/


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że: 

 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana – (rodzica/opiekuna prawnego) oraz uczest-

nika projektu  jest Młodzieżowy Dom Kultury  z siedzibą w Opolu 45-084 Opole przy ul. 
Strzelców Bytomskich 1, telefon 77 454 27 14, mail: mdk@mdk.opole.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  MDK Opole możliwy jest pod numerem  
tel. 77 454 27 14 wew.56 lub adresem email : bogdan.dytko@mdk.opole.pl; 

3. Dane osobowe uczestnika projektu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ”a” 
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z orga-
nizowaniem, dokumentowaniem i udziałem w przedmiotowym  projekcie; 

4. Odbiorcami  danych osobowych będą szkoły w których realizowane będą zajęcia oraz pod-
mioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. or-
gan prowadzący, Wydział Oświaty UM Opola, szkoły, w których realizowane będą zajęcia w 
ramach projektu); 

5. Dane osobowe uczestnika oraz rodzica/opiekuna pranego biorących udział w projekcie prze-
chowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia działań związa-
nych z realizacją projektu przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obo-
wiązujący w MDK Opole; 

6. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momen-
cie informując (telefonicznie, mailowo lub osobiście) o tym fakcie Administratora danych , 
prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowa-
nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych rodzi-
com/opiekunem prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

8. Podanie danych osobowych uczestnika projektu jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w 
przedmiotowym projekcie. Nie podanie danych osobowych skutkować może brakiem możli-
wości udziału w organizowanym projekcie. 
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