
Dane uczestnika sekcji lub koła
Imię i nazwisko uczestnika zajęć
Wpisz w polu imię i nazwisko uczestnika sekcji,
którego chcesz zapisać na zajęcia

Wiek uczestnika w chwili przystąpienia do zajęć
Podaj wiek uczestnika w latach. Informacja jest istotna
ze względu na przypisanie uczestnika do odpowiedniej grupy

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Wpisz w polu imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
(wypełnij tylko w sytuacji zgłaszania osoby niepełnoletniej)

Czy uczestnik zajęć jest mieszkańcem gminy Wołomin?
Wpisz „tak” jeśli uczestnik zajęć jest mieszkańcem gminy Wołomin.
Informacja zbierana jest na potrzeby wyliczania zniżek za zajęcia

Wybór sekcji
Wybór sekcji lub koła zainteresowań
Można wpisać więcej niż jedną sekcję. Przez wybraniem sekcji polecamy zapoznać się z naszą ulotką, w której znajdziesz rozpiskę zajęć.

Informacje kontaktowe
Numer telefonu
Numer telefonu wykorzystujemy jedynie w przypadku kontaktu w sprawie zmian
w zajęciach (np. odwołania pojedynczych zajęć z powodu choroby instruktora)

Adres kontaktowy e-mail (opcjonalnie)
Jeśli chcesz otrzymywać na e-mail informacje o nowych zajęciach, wydarzeniach,
zmianach w MDK wypełnij to pole. Wypełnienie tego pola równoznaczne jest
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez MDK podanego adresu w celu przesyłania
wymienionych wyżej informacji.

Pozostałe informacje
Numer Karty Dużej Rodziny
Jeśli posiadasz, wpisz numer Karty Dużej Rodziny

Numer Wołomińskiej Karty Seniora
Jeśli posiadasz, wpisz numer Wołomińskiej Karty Seniora

Regulamin i RODO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem udziału w zajęciach MDK w Wołominie oraz akceptuję jego postanowienia.

RODO w wersji TL;DR: MDK jako administrator danych zbiera powyższe dane wyłącznie w celu zapisania na zajęcia; zebrany numer telefonu służyć będzie 

jedynie do informowania o Państwa odwołanych/przełożonych zajęciach; Państwa imię, nazwisko i wiek udostępniamy jedynie naszym instruktorom; e-mail - jeśli

został podany - służy do przesyłania naszego newslettera; dane usuwamy najpóźniej 10 miesięcy po zakończeniu korzystania z oferty; w razie wątpliwości 

skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych: iod@mdkwolomin.pl

Pełną wersję informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez MDK w związku z zapisami na zajęcia znajdziesz w regulaminie udziału w zajęciach, 

a także na odwrocie tej kartki.

Akceptuję postanowienia regulaminu

Data, podpis

mailto:iod@mdkwolomin.pl


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób zapisujących się na zajęcia jest MDK,
tel. 22 787 45 13, mdk@mdkwolomin.pl;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 22 787 45 13 wew. 25, 
iod@mdkwolomin.pl;

3. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie pól 
wymaganych jest niezbędne do wykonania umowy i stanowi podstawę prawną do 
przetwarzania danych. Wyrażenie zgody w zakresie pól opcjonalnych jest 
dobrowolne, służy realizacji zadań statutowych jednostki, w tym w szczególności 
promocji wydarzeń kulturalnych MDK, a wyrażenie zgody stanowi podstawę 
prawną do przetwarzania danych;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: w dowolnym momencie wycofać zgodę, 
dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5. Pozyskane dane w mogą zostać przekazane instruktorom zajęć, na które zapisał się 
uczestnik;

6. Podane dane będą przetwarzane i usunięte najpóźniej 10 miesięcy po zakończeniu 
korzystania z oferty MDK;

7. Przesłanie wypełnionego formularza zapisu tożsame jest z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie podanych w nim opcjonalnych danych kontaktowych (numer 
telefonu, adres e-mail).
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