
DEKLARACJA 

kontynuacji uczestnictwa w zajęciach  –  uzupełniająca  –  wpis nowego uczestnika zajęć1  

PAŁACU MŁODZIEŻY W NOWYM SĄCZU 

w roku szkolnym  .........................  

 

Nazwa koła:  ............................................................................................................  

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach Pałacu Młodzieży mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko:  .................................................................................................................  

 

Data urodzenia:  ..................................................................................................................  

 

Miejsce zamieszkania (pełny adres):  ..................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

Numer telefonu:  ..................................................................................................................  

 

Nazwa i adres szkoły:  .........................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 

Dane rodziców/opiekunów: 

 

Imię i nazwisko:  .................................................................................................................  

 

Telefon kontaktowy:  ..........................................................................................................  

 

Imię i nazwisko:  .................................................................................................................  

 

Telefon kontaktowy:  ..........................................................................................................  

 

 

Ważne informacje o dziecku (leczenie, leki, specjalne wymogi edukacyjne, itp.): 

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

Oświadczenie: 

- Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane po zajęciach przez: 

□ rodziców □ opiekunów □ wyrażam zgodę na samodzielne przybycie i powrót2 
 

- Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane 

zawarte w „Deklaracji” są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

(podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy 

wychowanków).  

 

Podpisy rodziców/opiekunów:………...................................................................... 

 

Data:  ....................................          Verte 

                                                 
1 Zakreśl właściwe 
2 Zaznacz „×” we właściwej kratce 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Nowym Sączu z siedzibą ul. Rynek 14, 

33-300 Nowy Sącz, który zapewnia wszystkim uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). 

 

Dane osobowe przekazane Pałacowi Młodzieży przez uczestników zajęć będą przez niego przetwarzane w celu 

realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo 

wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych. 

Uczestnik uczęszczając na zajęcia Pałacu Młodzieży wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych w celach określonych poniżej oraz na publikowanie jego imienia i nazwiska, 

miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku na stronie internetowej www.palacmlodziezy.pl oraz w mediach 

społecznościowych Pałacu Młodzieży, w mediach współpracujących, jak również w elektronicznych mediach 

społecznościowych nauczycieli Pałacu Młodzieży. 

Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Pałacowi Młodzieży w celu promocji 

działania Pałacu Młodzieży, jak również promocji własnej. 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Pałac Młodzieży 

w Nowym Sączu oraz partnerów jego konkursów, przeglądów, wystaw, festiwali, itp., danych 

osobowych podanych przeze mnie w systemach informatycznych Pałacu Młodzieży oraz 

organów uprawnionych do prowadzenia i nadzoru jednostek oświatowych. Wyrażam zgodę 

na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, 

i wizerunku na stronie internetowej www.palacmlodziezy.pl, w mediach społecznościowych 

PM, jak również na stronach społecznościowych nauczycieli PM i w mediach 

współpracujących w celach promocyjnych i informacyjnych oraz na przekazanie danych 

osobowych mojego dziecka ewentualnym fundatorom nagród. Jednocześnie informuję, 

że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych i że zostałem poinformowany 

o prawie wglądu do nich, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do 

dalszego ich przetwarzania i przekazania danych osobowych ewentualnym fundatorom 

nagród. 

 

 

Miejscowość:  ....................................................  

 

Data:  ....................................  

 

Czytelny podpis:  .......................................................................................................  

 

 

 

 

Podpis osoby przyjmującej deklarację: .....................................................................   

 


