
 

 

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika PÓŁKOLONII 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu 

 
 

Termin wypoczynku 

 

podkreślić wybrany turnus 

Turnus   I  

 

Turnus  II 

 

 
 od 28.06.2021 do 2.07.2021 

  

 od 5.07.2021 do 9.07.2021 

Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku 

 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka 

 

 

Rok urodzenia dziecka  

Numer PESEL dziecka     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

 

Adres zamieszkania 

 

 

Dane rodziców/ 

opiekunów praw-

nych 

 

Imię i nazwisko  

 

 

 

Imię i nazwisko  

 

 

Adres zamieszkania  

lub pobytu 
 

Adres zamieszkania 

lub pobytu 
 

Telefon  Telefon  

 Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczest-

nika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikają-

cych z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

 

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie  
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

   

 

 

 

 

  

 

  

Oświadczamy, że:   (*podkreślić właściwe)  

1. wyrażamy zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu, 

2. będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko, 

3. dziecko będzie przyprowadzać i odbierać inna osoba upoważniona …………………….………………………………………. (* imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Oświadczamy, że     1/dziecko nie potrafi samodzielnie pływać i nie może kąpać się w głębokim basenie, tylko w brodziku 

(*podkreślić jedną odpowiedź)  2/dziecko potrafi samodzielnie pływać i może kąpać się w głębokim basenie  

 Wyrażamy zgodę na: 

 udział dziecka w zajęciach i wycieczkach organizowanych w ramach półkolonii,  
 
Stwierdzam, że podałam / łem  wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu jego właściwej 
opieki w czasie trwania półkolonii. W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacje. 

 

 

Opłata 270 zł za turnus, na konto Rady Rodziców MDK w Wieluniu: PKO BP Wieluń nr 65 1020 4564 0000 5102 0008 5498   

 

 

Wieluń,  

miejscowość, data podpis organizatora wypoczynku 
 

  

miejscowość, data podpis rodziców / opiekunów prawnych / uczestnika wypoczynku 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych 

jest możliwy: 

 - telefonicznie: 43 843 87 80 

- listownie: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń 

- e-mail: mdkwielun@wp.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-

mail: slawek6808@op.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- organizacji  przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu w okresie od 28.06. 2021 do 02.07.2021 oraz od 05.07.2021 do 09.07.2021 r. 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii letnich obejmujących warsztaty taneczne, ceramiczne, zajęcia sportowe, zajęcia na odkrytym basenie, wy-

jazd do gospodarstwa agroturystycznego i Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wyjście do wieluńskiego kina oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie  w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na admini-

stratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w zakre-

sie organizacji  przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu w okresie od 28.06. 2021 do 02.07.2021 oraz od 05.07.2021 do 09.07.2021 r. 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii letnich obejmujących warsztaty taneczne, ceramiczne, zajęcia sportowe, zajęcia na odkrytym basenie, wy-

jazd do gospodarstwa agroturystycznego i Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wyjście do wieluńskiego kina oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej w związku z art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów 

prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpie-

czyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi do-

stawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz do-

stawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej, sądy i organy publiczne, którym  jest Administrator zobowiązany udostępnić Pani/Pana 

dane. 

5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków 

Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania 

wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do upływu terminów wskazanych w przepisach usta-

wy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie in-

strukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograni-

czenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy 

administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowol-

nym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi udział w wypoczynku. W przypadku zawierania umowy podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność jej zawarcia. W zakresie w jakim wyrażali Państwo zgodę, podanie danych jest 

dobrowolne. 

 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

ZGODA 

 

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE 

 

Ja, niżej podpisany ............................................................................................................................................................................................. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych moich/mojego dziecka wskazanych w Karcie Kwalifika-

cyjnej uczestnika Półkolonii Letnich w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu w postaci informacji o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu udziału mojego/mojego dziec-

ka w organizowanym wypoczynku w zakresie dostosowania obiektów i terenu do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności 

uczestników wypoczynku. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofa-

nie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

 

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

                          (data, miejsce, podpis) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZGODA 

 

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE 

 

Ja, niżej podpisany ............................................................................................................................................................................................. 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych moich/mojego dziecka: 

.............................................................................................................................................................................................. (imię i nazwisko): 

- imienia i nazwiska      tak/nie, 

- wizerunku     tak/nie, 

w celu: 

1. kontaktu z rodzicem w związku z udziałem dziecka w wypoczynku Półkolonie Letnie w Powiatowym Młodzieżowym Domu 

Kultury i Sportu w Wieluniu (PMDKiS w Wieluniu)     tak/nie, 

2. publikacji przez PMDKiS w Wieluniu wizerunku mojego/mojego dziecka utrwalonego podczas wypoczynku Półkolonie Letnie 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu: 

- na stronie internetowej PMDKiS w Wieluniu www.pmdkis-wielun.pl    tak/nie, 

- na profilu PMDKiS w Wieluniu na Facebook'u      tak/nie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofa-

nie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

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

                     (imię, nazwisko, data i podpis) 

http://www.pmdkis-wielun.pl/

