
                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Chełm, dn. …............ stycznia 2023 r.

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/podpisana         ….................................................................................................
                  imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Akcji Zima w Mieście 2023 organizowanej 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, a także wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych  
oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas zajęć w ramach w/w akcji, dla potrzeb związanych
z podejmowanymi przez placówkę działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, archiwizacyjnymi
i promocyjnymi oraz umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.mdkchelm.pl oraz
w mediach (w tym społecznościowych)

                                           ....................................................................................................................................
                      imię i nazwisko dziecka/podopiecznego

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury
z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 41

                                                   …................................................................................................................................
                          data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) 

                                                                             
                                                                                                                                   Chełm, dn. …............ lutego 2023 r.

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/podpisana         ….................................................................................................
                  imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Akcji Zima w Mieście 2023 organizowanej 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, a także wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych  
oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas zajęć w ramach w/w akcji, dla potrzeb związanych
z podejmowanymi przez placówkę działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, archiwizacyjnymi
i promocyjnymi oraz umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.mdkchelm.pl oraz
w mediach (w tym społecznościowych)

                                           ....................................................................................................................................
                      imię i nazwisko dziecka/podopiecznego

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury
z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 41

                                                   …................................................................................................................................
                          data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

(zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) 

 

http://www.mdkchelm.pl/
http://www.mdk.echelm.pl/

