
1 

 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI                                                                   załącznik Nr 1 

 

DEKLARACJA 

o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach Pałacu Młodzieży w Tarnowie 

w roku szkolnym 2020/2021  

 

Lp. NAZWA ZAJĘĆ (pracownia, grupa) NAUCZYCIEL – PROWADZĄCY 

1.    

2.    

3.    

 
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko:  

Imię:  

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:                 

W przypadku braku numeru PESEL  

numer paszportu lub innego dokumentu  

potwierdzającego  tożsamość 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego  

imiona rodziców 

Matka/opiekun prawny  

Ojciec/opiekun prawny  

Adres zamieszkania kandydata: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania: 

 

 

Szkoła do której będzie uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2020/2021: 

 

Klasa do której będzie uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2020/2021: 

 

Telefon kontaktowy rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – numer telefonu 

kandydata oraz telefon kontaktowy do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku: 

 

 

Adres e-mail: rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej 

kandydata: 
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RÓWNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Wyrażam zgodę na udział syna/córki (*)w w/w formie(ach) zajęć.  

 

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

                          data                                                                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka – w przypadku dzieci poniżej 16 r. ż.) 

dla potrzeb niezbędnych podczas procesu rekrutacji, podczas trwania zajęć. (podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie 

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04. 

 

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

                   data                                                                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

         lub kandydata pełnoletniego  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych  

we wniosku do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem PM zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781), publiczne udostępnianie informacji o jego 

osiągnięciach oraz publikację wizerunku w celach promocyjnych działań placówki. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em 

pouczona/y.  

 

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

                   data                                                                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

         lub kandydata pełnoletniego  

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na: publikowanie informacji o moim dziecku oraz prac, które wykona; rejestrowanie wizerunku 

mojego dziecka (filmy, fotografie) podczas zajęć i innych przedsięwzięć Pałacu Młodzieży (np. konkursy, festiwale, występy i wyjazdy 

zespołów, zajęcia otwarte, itp.); oraz wykorzystanie ww. materiałów do promocji Pałacu Młodzieży poprzez media lokalne, regionalne i 

ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe. 

 

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

                data                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

                lub kandydata pełnoletniego  

 

5. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w Pałacu Młodzieży w Tarnowie przy ul. 

Piłsudskiego 24 na liście wychowanków przyjętych na zajęcia do Pałacu Młodzieży lub liście osób nieprzyjętych na zajęcia. 

 

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

                  data                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

          lub kandydata pełnoletniego  

 

6. Zgadzam się na komunikację między placówką, a mną drogą elektroniczną (za pomocą poczty e-mail) lub telefonicznie. 

 

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

              data                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

           lub kandydata pełnoletniego  

 

7.  Wyrażam zgodę na samodzielne przyjście i powrót dziecka po zakończeniu zajęć w Pałacu Młodzieży (dotyczy dziecka 

niepełnoletniego) 

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

                          data                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 

8. Przyjmuję do wiadomości iż nie zgłoszenie się kandydata przyjętego w procesie rekrutacji na zajęcia do trzech tygodni po rozpoczęciu 

roku szkolnego na który do placówki został przyjęty oraz brak informacji o przyczynach niezgłoszenia się i nie usprawiedliwienie 

nieobecności traktuje się jako rezygnację z zajęć 

 

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

                          data                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

          lub kandydata pełnoletniego  

Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam,  

że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są prawdziwe.  

 

Tarnów, dnia …………………..………                             ……………..…….......................................…              

                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

          lub kandydata pełnoletniego  

*skreślić  niepotrzebne lub w ogóle jeżeli kandydat jest pełnoletni  
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Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców – proces rekrutacji do Pałacu 

Młodzieży w Tarnowie 
 
 

1. Administratorem danych osobowych wychowanków i rodziców / opiekunów prawnych jest Pałac 

Młodzieży w Tarnowie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 33-100 Tarnów, ul. 

Piłsudskiego 24, telefonicznie: 14 622 03 85 lub mailowo: sekretpm@umt.tarnow.pl  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@pm.tarnow.pl  

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia w Pałacu Młodzieży na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego 

nałożonego art. 2 pkt.3 oraz art. 130 i nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 

2017r. poz. 59 ze zm).  

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania.  

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu w 

którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres 

jednego roku.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 

Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w 

rekrutacji.  

9. Podane dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a 

także nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 

 

Tarnów, dnia ………………………………….     

 

 

…….………………………………………………………………………… 

Podpis osoby, której dane są przetwarzane 

lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, której dane są przetwarzane 
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