1. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,
nr mieszkania)

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

2. Dane osobowe zgłaszanego dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Wiek dziecka

3. Zgłoszenie
Niniejszym zgłaszam udział mojego dziecka w wakacyjnych warsztatach „Wakacje w Akademii
Druku 3D” w terminie:
01.07 ÷ 12.07.2019

15.07 ÷ 26.07.2019

29.07 ÷ 09.08.2019







4. Informacje o stanie zdrowia dziecka (wstawić znak X w odpowiedniej kratce)
Czy dziecko regularnie przyjmuje leki?

tak



tak

 nie 

nie



Jeśli tak, to jakie?

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania posiłków przez dziecko?
Jeśli tak, to jakie?

Inne uwagi Rodzica / Opiekuna, dotyczące zdrowia/zachowania dziecka

Miejscowość i data

Formularz zgłoszeniowy 3D-W

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Strona 1

OŚWIADCZENIA
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i
upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania zajęć „Akademia Druku 3D”, a po ich zakończeniu przez okres
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z w/w zajęciami;
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się wyżej wymienionymi informacjami.
Miejscowość i data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………
przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli (MZK) w ramach warsztatów pn. „Wakacje w Akademii Druku 3D”.
* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Zgodnie z art. 13 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 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i
upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania zajęć „Akademia Druku 3D”, a po ich zakończeniu przez okres
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z w/w zajęciami;
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się wyżej wymienionymi informacjami.
Miejscowość i data

Strona 2

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Formularz zgłoszeniowy 3D-W

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierają-cych
wizerunek mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………… zarejestro-wanych podczas zajęć pn. „Akademia Druku 3D” organizowanych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli (MZK).
Materiały zostaną opublikowane w celach promocyjnych na:
• stronach internetowych prowadzonych przez MZK,
• portalach społecznościowych MZK (Facebook, Instagram, itd.),
• plakatach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych MZK,
• mogą zostać również wykorzystane w informacjach prasowych skierowanych do mediów w celu pro-mocji MZK.
* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA – WIZERUNEK DZIECKA
Zgodnie z art. 13 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 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i
upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania zajęć „Akademia Druku 3D”, a po ich zakończeniu przez okres
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z w/w zajęciami;
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się wyżej wymienionymi informacjami.
Miejscowość i data

Formularz zgłoszeniowy 3D-W

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Strona 3

