
[Wpisz tutaj] 

 

 
 
  

 
 
 
 

 Jeśli jest za mało miejsca w rubryce na opis prosimy dołączyć dodatkową stronę. 

 
Nazwa oferenta 
(firma, imię i nazwisko osoby fizycznej) 

 

Adres siedziby oferenta  
(osoby fizyczne podają adres 
zameldowania i zamieszkania) 

 

Forma prawna  
np. spółka, osoba fizyczna itp. 
Załączyć wypis z CEIDG/KRS/rejestru 

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty 
(imię nazwisko, telefon kontaktowy, 
koniecznie adres e-mail) 

 

 
Tytuł / nazwa zajęć 
 

 
 
 

Krótki opis zajęć 
 
 
 
 
 
 

 

Adresaci zajęć /Grupy wiekowe 
(seniorzy, dorośli, młodzież, dzieci – 
podać przedziały wiekowe, wszyscy) 

 

1.Podać czas trwania jednostkowych 
zajęć (np. 30 min., 90 min., 3 godz. oraz 
ilość godzin/częstotliwość zajęć  
w tygodniu /miesiącu);  
2.Podać długość trwania zajęć (np. 
zajęcia w cyklach trzymiesięcznych, 
weekendowe, całoroczne etc.); 
3.Podać możliwe terminy zajęć (np. tylko 
środy; w godzinach od… do…., 
z wyłączeniem poniedziałków; tylko 
przed południem) 

 



[Wpisz tutaj] 

 

Liczba osób biorących udział w zajęciach 
(np. minimum 5, indywidualne, max 10) 

 

Proponowana opłata za zajęcia dla 
uczestnika 

 

Parametry przestrzeni np. wielkość sali, 
potrzebnej do realizacji zajęć oraz 
niezbędny sprzęt i wyposażenie 
(wymienić) 

 
 
 
 
 

Oczekiwane rezultaty zajęć 
opisać, jakich umiejętności nabędzie 
uczestnik po ukończeniu zajęć 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7; 05-200 Wołomin 
2. MDK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych, proszę 
skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@mdkwolomin.pl 

 
3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, także przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do złożenia oferty. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, o ile żądanie nie będzie stało w sprzeczności  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od rozpatrzenia oferty, a w przypadku zawarcia umowy 
przez 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia jej realizacji, ze względu na przepisy podatkowe oraz o ubezpieczeniu 
społecznym.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie 
danych osobowych (uodo.gov.pl). 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, zakresu umowy mogą być upublicznione w BIP MDK lub na wniosek  

o udostępnienie informacji publicznej. 

 

 
_____________________                                __________________________________ 

(data)               (podpis oferenta) 
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