Opole, dnia………………………

Formularz zgłoszeniowy
na zajęcia
w Pracowni Nauk Przyrodniczych
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jako matka/ojciec/opiekun prawny
powierzam ………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) na czas trwania
zajęć:
w dniu ………………………
od godziny ……………..........
do godziny ……………..........,
na zajęciach:………………………………………………………………………………………. ………….
………………………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………. …………………………………………………………….
(proszę podać wybrane tematy zajęć), które odbywają się w Pracowni Nauk Przyrodniczych w Opolu przy
ul. Powstańców Śląskich 19.
Mam świadomość, iż odpowiadam cywilnie oraz karnie za zniszczenia oraz szkody wyrządzone na
osobach lub mieniu przez powierzone dziecko w czasie trwania zajęć.
 Zobowiązuję się do punktualnego odebrania dziecka z PNP,
 Dziecko przychodzi i wraca samodzielnie.
Oświadczam, iż dziecko jest:
 zdrowe,
 w wieku ……….
Niniejszy formularz zgłoszeniowy jest równoważny ze zgodą rodziców/opiekunów na udział w
zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci prowadzonych przez pracowników ośrodka lub
zatrudnionych specjalistów.
kontakt telefoniczny…………..…….……
……………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego * ……………………………………………………………………………….…
Adres zamieszkania ................................................................................................................................
Nr telefonu……………………………………………………………………………….…
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/wychowanka*
………………………………………………………..……………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka
przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19
45-086 Opole, w celu realizacji usług obejmujące niżej wymienione zgody:
ZGODA NA ROBIENIE ZDJĘĆ I FILMOWANIE
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka oraz udostępnianie i wykorzystanie jego (imię i nazwisko dziecka)
wizerunku do celów promujących pracę Ośrodka (zdjęcia w prasie, filmy, fotografie grupowe, umieszczanie ich na stronie internetowej Ośrodka,
miasta, filmowanie i fotografowanie profesjonalne i amatorskie podczas imprez, uroczystości i wydarzeń , udostępnianie danych /w tym filmów
i fotografii/, w ramach uczestnictwa w różnych akcjach i konkursach).
…..……………………......
(data) czytelny podpis matki

………………………………
( data) czytelny podpis ojca

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRAC
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko/dzieci na tablicach, na stronie
internetowej Ośrodka oraz w mediach (Internet, prasa, telewizja). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka/dzieci
będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka.
…..……………………......
(data) czytelny podpis matki

………………………………
( data) czytelny podpis ojca

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i że dobrowolnie udzieliłam\em informacji dotyczących danych
osobowych moich i dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego.
…..……………………......
(data) czytelny podpis matki

………………………………
( data) czytelny podpis ojca

* - właściwe podkreślić
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy
spod adresu, którego zgoda dotyczy. Administratorem w/w danych jest

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ul.

Powstańców Śląskich 19 45-086 Opole. Inspektorem Ochrony Danych ( IOD) w Ośrodku jest: Pan Rafał Sawicki –

e-mail: e-mail:

iod@modnopole.pl
Informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu z siedzibą w Opolu, przy ul. Powstańców
Śląskich 19, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

inspektorem danych osobowych u Administratora jest Rafał Sawicki, e-mail: iod@modn.opole.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowym i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest forma zatrudnienia,

podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: wg odrębnych przepisów.

