
Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe
prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży  w roku szkolnym 2021/2022

UWAGA! Wniosek w imieniu kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub prawny opiekun.

Wybrane formy zajęć
1.
2.
3.

Dane osobowe kandydata
Imię i nazwisko
Data urodzenia 
Adres zamieszkania kandydata
Nazwa szkoły / przedszkola
Numer telefonu rodziców kandydata niepełnoletniego
Numer telefonu kandydata pełnoletniego

Kryteria rekrutacji
Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (przy spełnianych kryteriach należy

wstawić znak „X”) wynikające z ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Dz.U. 2017 poz. 59 
1. Wielodzietność rodziny kandydata (co najmniej troje dzieci w rodzinie)
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
(przy spełnianych kryteriach należy wstawić znak „X”)

1. Zamieszkiwanie w powiecie chodzieskim poza miastem Chodzież
2. Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe
3. Rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć

Załączniki do wniosku (dokumenty poświadczające spełnianie poszczególnych kryteriów rekrutacji)
1.
2.
3.
4.
5

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb  związanych z

rekrutacją, prowadzoną  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Dz.U. 2017 poz. 59.
Oświadczenia wnioskodawcy

Oświadczenia  wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem  świadoma/y

odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych.
2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora MDK w Chodzieży  o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu.
3. Oświadczam, że stan zdrowia kandydata pozwala na jego udział w zajęciach organizowanych przez MDK.
4. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i wyrażam

zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  zgłoszeniu  dla  potrzeb  związanych
z przyjęciem kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9
ust.2  lit.  b)  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 (RODO).

UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie MDK w Chodzieży 

Data złożenia wniosku i podpis rodzica: …………………………………



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji do MDK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży,  reprezentowany

przez  Dyrektora  z  siedzibą  przy  ul.  Stanisława  Staszica  17a,  64-800  Chodzież,  adres  poczty  e-mail:
mdkchz@poczta.onet.pl  tel. 672829433

2) W  MDK w Chodzieży został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma
Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel. 693337954 lub pisemnie
na adres Administratora wskazany w pkt. 1  

3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata mogą być przetwarzane w celu:

 przeprowadzenia rekrutacji  do MDK i przyjęcia lub odrzucenia kandydatów w toku rekrutacji  — podstawą
prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust.2 lit. b) RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez
Administratora  Danych  Osobowych)  w  związku  z  realizacją  ustawy  z  dnia  16  grudnia  2016  r.  — Prawo
oświatowe;

 przechowywania  dokumentacji  kandydata  przez  okresy  wskazane  w  przepisach  Prawa  oświatowego  —
podstawą  prawną  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c;  art.  9  ust.  2  lit. RODO  (niezbędność  do wypełnienia  obowiązku
prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z art. 160 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. —
Prawo oświatowe;

4) W  każdej  chwili  może  Pan/Pani  wycofać  udzieloną  zgodę,  jeżeli  przetwarzanie  danych  osobowych  będzie
odbywało się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Podanie  wszystkich  danych  osobowych  jest  co  do  zasady  dobrowolne,  jednak  podanie  określonych  danych
osobowych  na  potrzeby  przyjęcia  do  MDK  jest  wymogiem  ustawowym,  opisanym  w  przepisach  prawa
oświatowego — bez tego nie będzie możliwe uwzględnienie zgłaszanego kandydata w toku rekrutacji

6) Pana/Pani  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  kandydata  nie  będą  wykorzystywane  na  potrzeby
zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania

7) Pana/Pani  dane  osobowe  mogą  zostać  ujawnione  następującym  kategoriom  odbiorców  firmy  informatyczne,
zajmujące się ochroną danych osobowych; oprócz tego Administrator  może zostać zobowiązany np. na podstawie
przepisu  prawa  do udostępnienia  Pana/Pani  danych osobowych lub danych osobowych kandydata  podmiotom
prywatnym i publicznym;

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

9) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata będą przechowywane przez następujące okresy:

 dane  osobowe kandydatów przyjętych  przetwarzane  w celu  przechowywania  dokumentacji  z  postępowania
rekrutacyjnego  są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym osoba uczęszcza na zajęcia MDK 

 dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania
rekrutacyjnego,  gdy nie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego lub została wniesiona skarga i
zapadło rozstrzygnięcie — przez okres roku;

 dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania
rekrutacyjnego, gdy została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i nie zapadło rozstrzygnięcie — przez
okres potrzebny do zapadnięcia prawomocnego rozstrzygnięcia;

10) Posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  danych  osobowych swoich  i  kandydata,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

11) Posiada  Pan/Pani  prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych,  jeżeli  uważa
Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe kandydata są przetwarzane niezgodnie z prawem.

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

mailto:iod2@synergiaconsulting.pl
mailto:mdkchz@poczta.onet.pl


Załącznik nr 4

do Procedury przeciwepidemicznej

w MDK w Chodzieży 

Ja  niżej  podpisana  /  podpisany  oświadczam,  że:  zapoznałam/łem  się  z  dokumentacją  -

zamieszczoną  na  stronie  internetowej  www  lub  tablicy  informacyjnej  -  skierowanej  do

rodziców/opiekunów. 

…………………..…………………………… 

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka) 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA JEŚLI
ZAISTNIEJE TAKA KONIECZNOŚĆ, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH

OBJAWÓW CHOROBOWYCH

……………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka 

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. i)  (szczególne
kategorie danych można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym  w  dziedzinie  zdrowia  publicznego,  takich  jak  ochrona  przed  poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa) 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 (Dz. Urz.  UE L 119/1,  z 4.5.2016,  wyrażam
zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych mojego dziecka - dane
mogące świadczyć o zdrowiu dziecka pozyskane w wyniku pomiaru temperatury ciała. 

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu profilaktyki zdrowotnej prowadzonej z uwagi na
stan  zagrożenia  epidemiologicznego  związany  z  chorobą  COVID-19  i  wywołującym
ją koronawirusem SARS-CoV  na  podstawie  wydanych  zaleceń  Głównego  Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).  

    ……………………………………………………………

                                              Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar temperatury ciała
dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor jednostki. Dane dziecka będą przetwarzane w
celu  ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art.  9 ust. 2 lit.  i)
RODO* w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2019 poz. 59 ze zm.) lub udzielonej dobrowolnie zgodzie (art.
9 ust. 2 lit. a RODO).Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie Szkoły lub na stronie
internetowe Administratora. Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka w organizowanych zajęciach. Kontakt z
Inspektorem ochrony danych e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub pod numerem telefonu 693 337 954  
*Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO)

mailto:iod2@synergiaconsulting.pl


Załącznik nr 5

do Procedury przeciwepidemicznej

w MDK w Chodzieży 

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

(data, miejscowość) (imię i nazwisko)

Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych

Oświadczam, że mój syn / moja córka ………………………uczennica/uczeń klasy ......................... 
(imię i nazwisko ucznia)

nie  ma  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych,  a  domownicy  nie

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie wyrażam zgodę

na przetwarzanie przez MDK tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1). Z informacjami na temat

przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej prowadzonej przez

Administratora  MDK.

....………………………………..
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)


