Oświadczenie dot. zasad udziału w zajęciach MDK w Przemyślu w związku z ograniczaniem
rozprzestrzeniania się z COVID-19
Ja, ………………………………………………………. oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami
udziału w zajęciach MDK w związku z ograniczaniem rozprzestrzeniania się z COVID-19” i
zobowiązuję się do ich przestrzegania. Mam świadomość, że przestrzeganie wprowadzonych zasad
ma służyć ochronie życia i zdrowia osób pracujących i uczestników oraz może bezpośrednio
wpływać na bezpieczeństwo tych osób.
…………………………………………..
/data i podpis rodzica/

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MDK z wykorzystaniem środków i metod
kształcenia na odległość
Niniejszym deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka ………………………………….
w zajęciach ……………………………………….. w formie zdalnej, gdyby w grupie wystąpiła taka
konieczność w roku szk. 2020/21. Dziecko posiada sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu
umożliwiający interakcję z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
Adres email/proszę wpisać drukowanymi literami/: ………………………………………………
Telefon komórkowy do kontaktu w okresie nauki na odległość: ………………………...
…………………………………………..
/data i podpis rodzica/
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL ) informuję, że:

1.

Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6 numer telefonu: 16 - 67020-03 e-mail: mdk@um.przemysl.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest Adres korespondencyjny Rynek 1; 37 - 700 Przemyśl, e-mail;
iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799

7.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze

4.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, w tym m.in.: w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i mogą być przekazane
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

5.

Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane zgodnie z instrukcją archiwizacyjną

6.

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
– art. 6 ust. 1 lit. a).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

