
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
PAŁACU MŁODZIEŻY W KOSZALINIE   

BEZPIECZNE FERIE 2023 

I*   tydzień ferii:  13.02 –  17.02. 2023 r.       Grupa:  .………… 

II* tydzień ferii:  20.02 –  24.02. 2023 r.       Grupa:  .………… 
 

DANE PERSONALNE DZIECKA:         (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Imię: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ............................... 
                                                                                                                             (nr telefonu dziecka) 

PESEL (dziecka)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

........................              ............................                  
  (Data urodzenia)                         (Miejsce urodzenia) 

_ _ _ _   
     

               ........................ 
                       (Narodowość) 

 

………………………………………………………………………...............…. 
(Adres zamieszkania) 

 …………………………………………  

Szkoła  
 ……..................…….…….......... 
klasa  

Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów: 

 

Matki:………………............................. 

 

tel. ………............................. 

 

Ojca:…………………………………… 

 

tel. …….........……..……… 
 

- Wyrażam zgodę (nie wyrażam zgody)**  na samodzielny powrót mojego dziecka  do 

domu po zajęciach. 

 

- Upoważniam ...................................................................do odbioru mojego dziecka z zajęć. 

- Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka z Pałacu Młodzieży. 
- Wyrażam zgodę na udział syna (córki) w zbiorowych wyjściach w ramach zajęć na terenie miasta. 

 

 

Koszalin ........................... 20…… r.                                         …................................................  
                                                                                        (podpis rodzica/prawnego opiekuna)           
                                                         

 

  

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 RODO1, informuję: 

1. Administratorem danych osobowych Pałac Młodzieży w Koszalinie, ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin, reprezentowany przez dyrektora (tel. 94 348 05 00, 
94 341 01 66; e-mail: sekretariat@pm.koszalin.pl) 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych  https://www.pm.koszalin.pl/kontakt  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w trybie z art. 6 ust.1  lit. a2 RODO1 w związku z Prawem Oświatowym i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu przyjęcia kandydata do Pałacu Młodzieży na czas akcji „Bezpieczne ferie”, 
„Bezpieczne wakacje” a ich zakres określają przepisy prawa oświatowego. 

5. W przypadku przyjęcia kandydata do Pałacu Młodzieży, dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji dydaktyczno–wychowawczo -opiekuńczej 
działalności placówki na podstawie przepisów prawa oświatowego.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

7. Dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego i Prawa o Archiwizacji 

8. Dane osobowe mogą być  udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO1 wyłącznie w granicach przepisów prawa np. z którymi 
administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora. 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub/i w związku z 
prowadzonym postępowaniem. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora w tym profilowaniu. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

12. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało 
konsekwencje braku możliwości uczęszczania na zajęcia w  Pałacu Młodzieży. 

13. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez …..., udzieloną w dniu ……. w celu……. Podpis 
osoby, której dane dotyczą. 

14. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania (jeśli prawo to nie jest ograniczone przepisami prawa) 

15. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zgodności z art. 77 

RODO1. 
 

I. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Po zapoznaniu się z Informacją administratora, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na   podstawie art. 6  ust. 1 lit. a2 
RODO1. 

 
                Koszalin, dnia ……………..……                                                 ……………………...............................………..…… 
                                                                                                                      czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego kandydata                                                                                                                               

II. ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU: 
Wyrażam zgodę w trybie art. 6 ust 1 lit. a2 RODO1 na gromadzenie oraz stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022, poz. 2509) zezwalam na rozpowszechnianie wizerunku mojego/ mojego 
dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) przez Administratora w związku z moim/ 
jego udziałem w zajęciach w Pałacu Młodzieży w Koszalinie oraz wszelkich przedsięwzięciach i wydarzeniach organizowanych przez Pałac 
Młodzieży (np. konkursach, pokazach, zajęciach otwartych, wyjazdach zespołów, wystaw i innych).   Wizerunek może być 
rozpowszechniany w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video z możliwością kadrowania, retuszowania i kompozycji 
nagrywanych na wszelkich nośnikach. Niniejsze zezwolenie obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na 
stronie internetowej Administratora, materiałach promocyjnych, promocji działalności poprzez media lokalne, regionalne  
i ogólnopolskie, profilu Facebook3 i kanale YouTube4. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie prac moich/  mojego dziecka powstałych podczas trwania zajęć 
prowadzonych przez Pałac Młodzieży w Koszalinie.  

 

           Koszalin, dnia …………………………                                          ……………………………..............................…… 
                                                                                                                       czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego kandydata      

                                                                                                                      
1 RODO- Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.ze zm.) 
2 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
3    https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update - deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania z portalu 

Facebook 
  4   https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines - deklarujący zapewnia administratora o znajomości zasad  

i bezpieczeństwa YouTube. 

https://poczta.gazeta.pl/NowaWiadomosc/Do/QlAkBFFKEBx2dgsdBXJ2cQQBfChCchE2Egk%2FZgEXARAfQkFWQwEGF1QnVkFWAwsCBAFWVkQTB3QWAFQAARNDAhMHUwoZEFZndElVGFg8NzxFJwMJblM0VlZoZgRhARYaQkQg
https://www.pm.koszalin.pl/kontakt
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update
https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines

