
 

 

 

 

                                          miejscowość, dn.  …………..  

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE NUMERU  TELEFONU oraz E-MAIL  

DO RODZICA/OPIEKUNA  

                                      (w przypadku wyraŜenia zgody proszę zaznaczyć krzyŜyk [X]  ) 
 

[   ] Oświadczam, Ŝe wyraŜam  zgodę  na  przetwarzanie, oraz  udostępniam  dane  kontaktowe, w celu 

otrzymywania telefonicznie, w tym za pomocą sms  informacji ze strony  Powiatowego MłodzieŜowego Domu 

Kultury oraz pracowników PMDK,  mieszczące się przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Będzinie, o zachowaniu, 

postępach w  rozwoju  mojego dziecka oraz informacji na temat organizacji pracy placówki.  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów  

 

 

[  ] Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie, oraz  udostepniam  dane kontaktowe,  

w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na podane konto mailowe  informacji ze strony Powiatowego 

MłodzieŜowego Domu Kultury oraz pracowników PMDK, mieszczące się przy ul. Powstańców Śląskich 1 w 

Będzinie, o zachowaniu, postępach w  rozwoju  mojego dziecka oraz informacji na temat organizacji pracy 

placówki 

……………………………………………………………………………………………………… 

(e-mail rodziców/prawnych opiekunów)   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 

922). oraz 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. Informuję, Ŝe:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury w Będzinie mieszczący 

się przy ul. Powstańców Śląskich 1 , zwany dalej Powiatowym MłodzieŜowym Domem Kultury; 

2. Pani /Pana  dane  przetwarzane będą w celu kontaktu i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

3. Posiada Pani/Panu prawo do Ŝądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takŜe prawo do przenoszenia danych, 

4. Podanie PMDK w Będzinie  danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Zgoda wyraŜona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 

6. Przysługuje Pani/Panu moŜliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, po 25 maja 2018 r. 

7. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 

Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl, Tel 694 167 023), po 25 maja 2018 r.  

 

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis   rodzica  lub prawnego opiekuna ) 

 

 

 

 

 


