
Kolonia Plastyczno-Rekreacyjna 
/bez telefonów komórkowych/ 

Zakwaterowanie:  Zajazd nad Sapiną
           11-612 Kruklanki  k/Giżycka ul. Wodna 7

Termin: 09–22. 07. 2022 r.

 Koszt:                     1 900 PLN (tysiąc dziewięćset złotych)
Wiek uczestników: 7 – 14 lat
Ilość uczestników: 34 osoby + 4 osoby kadry

Zgłoszenia: do 27.04.2022r. na załączonym druku wraz z opłatą gwarancyjną 
w wysokości 500,00 zł /na podane niżej konto, w wypadku 
rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie podlega zwrotowi/.

Wpłaty: do 15.06.2022 r. na konto 
nr konta: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

86 1020 2906 0000 1302 0356 7609

EWENTUALNE RACHUNKI WYSTAWIANE SĄ W ROKU, W KTÓRYM  ZOSTAŁA DOKONANA WPŁATA

Spotkanie rodziców: 13.06.2022r. (poniedziałek) godzina 16.30

Kierownik: mgr Wojciech Jaskółka

-------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................

Adres.......................................................................... telefon.....................................................

Numer PESEL ........................................    Data urodzenia ....................................................
 

                                           Karta zgłoszenia MDK „DH”
□  Zgłaszam udział mojego dziecka w kolonii plastyczno-rekreacyjnej w Kruklankach,

       równocześnie zobowiązuję się przestrzegać wszystkich terminów i ustaleń organizatora.

Kraków, dnia……………………….       ……………………………………
             podpis rodzica /opiekuna prawnego/



ZGODA NA WIZERUNEK
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na fotografowanie oraz nagrywanie wizerunku mojego/
mojego  dziecka  ……………………………..  związanego  z  uczestnictwem  w  kolonii  plastyczno  -
rekreacyjnej w celu wykorzystania materiałów: na terenie jednostki, na stronie internetowej jednostki.

Kraków, .............                     ……………………………………………………………….

(Czytelny  podpis  osoby,  której  dane
dotyczą/rodzica  lub  opiekuna  prawnego  dziecka,
którego dane dotyczą)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest  Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” z siedzibą
w Krakowie ul. Reymonta 18, 30-059, tel. 12 637 37 61, mail: biuro@mdk-dh.krakow.pl

Informujemy, że:

1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 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 zwanego dalej RODO w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 30
marca 2016 r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.

2. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby promocji kolonii plastyczno-rekreacyjnej.

3. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w 
dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem

4. Dane osobowe  będą przechowywane  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy z  dnia  14 lipca  1983 roku o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – tj. przez 5 lat.

5.  Dane  zebrane  na  podstawie  udzielonej  zgody  będą  przechowywane  przez  okres:  niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych przewidzianych w przepisach prawa jest niezbędne. Wyrażanie zgody jest dobrowolne.
Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek nieumieszczania wizerunku w zakresie, w
którym Państwo nie wyrazili zgody na jego publikację.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

mailto:inspektor6@mjo.krakow.pl
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