
 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu rekrutacji 
na rok szkolny 2022/2023 

 
Deklaracja kontynuacji edukacji 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu  
w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Kontynuowane zajęcia 

Nazwa koła/zespołu/sekcji Imię i nazwisko instruktora 
  

 

2. Dane osobowe kandydata (dziecka). 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imię 
 

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Klasa (w roku szk. 2022/2023) 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

kod pocztowy, miejscowość, ulica,  
nr domu i mieszkania 

 
 
 
 

powiat 
 
 

 

3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku kandydata niepełnoletniego). 

DANE OSOBOWE RODZICÓW ( imiona i nazwisko) 

Matka (opiekun prawny) 
 
 

Ojciec (opiekun prawny) 
 
 

DANE KONTAKTOWE 

Nr telefonu - matka 
 
 

Nr telefonu - ojciec 
 
 

 
Oświadczenie: 

- Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte 
w „Deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka” są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem (podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy 
wychowanków).  

 

*Właściwe podkreślić 
 

Wieluń .........................................    Podpisy rodziców, opiekunów: ......................................................... 
 

 
Data przyjęcia deklaracji: ................................................................  
      
Podpis osoby przyjmującej deklarację: ................................................. 
 

 



 

 

Obowiązek informacyjny 
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: 

1. Administrator danych osobowych 

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

mdkwielun@wp.pl, tel. 43 843 87 80 

2. Inspektor ochrony danych 

Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: slawek6808@op.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontynuacji udziału w zajęciach organizowanych przez 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu w zakresie deklaracji o kontynuowaniu 

uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z art. 150 ust. 1 i art. 153 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – Starostwo 

Powiatowe w Wieluniu, Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków 

Administratora, wycofania zgody, w tym do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy 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 instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Zakres przysługujących uprawnień 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich 

sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia 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.  

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

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. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych w deklaracji jest wymogiem ustawowym.  

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

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

 

 
 


