
 AKCJA LATO W MIEŚCIE 2022 

KARTA UCZESTNIKA 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
PESEL uczestnika  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer telefonu kontaktowego oraz mail (opiekunów) 

 

Forma i godzina opuszczania placówki 

1.* Mój syn/córka ..…………………………………………………będzie odbierany/odbierana o godzinie 

14.00  przez ojca/ matkę /prawnego  opiekuna …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

lub w przypadku wyjść i wycieczek, w godzinach zaplanowanych  na  powrót. 

 

                                                                                                  ….…………………………………………………… 
                                                                                    czytelny  podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
2.* Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego syna/mojej córki 
…………………………………….………………………………….. do domu po zakończonych zajęciach w 
ramach akcji „Lato w mieście 2022” o godz. 14.00 lub w przypadku wyjść i wycieczek, w 
godzinach zaplanowanych na powrót. 
 
                                                                                                  ….…………………………………………………… 

                                                                                    czytelny  podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

3.* Upoważnienie do odbioru dziecka z akcji „Lato w mieście 2022” organizowanej przez  

      Miejski Dom Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach: 

 
      Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                            (imię i nazwisko) 

       wyrażam zgodę i upoważniam do odbioru w dniu/dniach ……………………………………… przez  

       ……………………………………………………………………………………………............................................ 
                                                                         (imię i nazwisko osoby upoważnionej )  

      legitymującego/e  się dowodem osobistym seria  ……………… nr  ……………………………………. 

 
                                                                                                                                                                                       

….………………………………………………………… 
                                                                                     czytelny  podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

*niepotrzebny punkt przekreślić 

 



 

1. Oświadczam, że otrzymałem/łam egzemplarz  i zapoznałem/am się z regulaminem 
uczestnictwa w zajęciach  organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka”  
w Katowicach podczas akcji  „Lato w mieście 2022”.  

        

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na podejmowanie decyzji związanych z hospitalizacją 

mojego dziecka w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia przez opiekuna  

w czasie trwania zajęć lub wyjść i wyjazdów.                                                         

                                                                                                    

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących  oraz danych 

osobowych dotyczących mojego dziecka dla celów związanych z organizacją i realizacją 

akcji „Lato w Mieście 2022”. 

                                                                                                            

……..….…………………………………………………… 

                                                                               /data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych i danych osobowych osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@mdkkoszutka.pl  

3. Pani/Pana, Pani/Pana dziecka dane osobowe oraz dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka będą 

przetwarzane w celu organizacji i  realizacji przez Administratora akcji „Lato w mieście 2022” 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana, Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: 

-  zgoda na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

- uzasadniony interes administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) - spełnienie obowiązku informacyjnego 

dotyczącego m.in. zmian terminu zajęć, ich odwołania, kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem w przypadku 

zdarzeń losowych, sporządzania sprawozdań i zestawień statystycznych na potrzeby instytucji nadrzędnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka jest: 

- uzasadniony interes administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) – w celach informacyjnych oraz w celu  

identyfikacji osoby odbierającej uczestnika z zajęć dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. 

5. Odbiorcami Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych i danych osobowych osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka będą podmioty świadczące usługi z zakresu pomocy prawnej.  

6. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka  dane osobowe i dane osobowe osoby upoważnionej będą przechowywane przez 

Administratora przez okres półtorej roku, nie wcześniej niż po dwóch miesiącach od zakończenia roku 

kalendarzowego. 

7. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane i dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka nie będą 

wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem wszystkich osób. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich i swojego dziecka danych osobowych, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wycofania zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie będzie 

miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

9. Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 8 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej 

treści przesłanego na adres: iod@mdkkoszutka.pl  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Każdorazowo zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z nami w celu znalezienia wspólnego 

rozwiązania zgłaszanej sprawy. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak wyrażenia zgody uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana 

dziecka w akcji „Lato w mieście 2022”.  

 

   

* niepotrzebne skreślić 
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