Poznań, dnia.................2021 r.

..........................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

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

Do Dyrektora MDK nr 1
ul. Droga Dębińska 21
61-555 Poznań

Adres do korespondencji

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
na następujące zajęcia
…………………………….……………………………………………………………………
(nazwa zajęć oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego)
Dane osobowe dziecka i rodziców:
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………
Data urodzenia………………...………………………………………………………………...
PESEL…………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...
Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów prawnych)……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania rodziców(opiekunów prawnych)……………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy rodziców………………………………………………………………….
Adres e-mail (czytelnie) ……………………………………..………………………………….
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO” niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w zakresie prywatnego adresu e-mail, w celu realizacji zadań
statutowych Administratora danych osobowych, którym jest Młodzieżowy Dom Kultury
nr 1 w Poznaniu reprezentowany przez Dyrektora. Siedziba: ul. Droga Dębińska 21, 61-555
Poznań.
…………………………………………….
Data i podpis

Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek informacyjny
Administrator informuje, że dane osobowe w zakresie Pani/Pana oraz dziecka wskazane
w pkt 1-7 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Jednocześnie Administrator wskazuje, że zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO obowiązek
informacyjny nie ma zastosowania w zakresie, w jakim - osoba, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 1 w Poznaniu sporządzona w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO opublikowana jest
na stronie www.mdk1.pl w zakładce „Klauzula informacyjna RODO”, „Klauzula
informacyjna (…)”.

Poznań, dnia .........................

................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
lub kandydata pełnoletniego

Informacje dodatkowe o spełnianiu kryteriów i załącznikach do wniosku
potwierdzających ich spełnianie
I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kryterium

Załączone dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata
Niepełnosprawność kandydata

Oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata
Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata
Samotne wychowanie
kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Orzeczenie o niepełnosprawności

TAK/
NIE

Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności
Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka
Dokumenty poświadczające objęcie
dziecka pieczą zastępczą
RAZEM

PKT
wypełnia
Komisja
Rekrutacy
jna)
(

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Lp.

1.

2.

Kryterium

Uczestnictwo w zajęciach
rozwijających zainteresowania
lub rozwijających uzdolnienia
w roku szkolnym
poprzedzającym rekrutację
Osiągnięcia kandydata w
dziedzinie, w której zajęcia
organizowane są w placówce

Załączone dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium

TAK/
NIE

PKT
(wypełnia
Komisja
Rekrutacy
jna)

Oświadczenie o uczestnictwie w
zajęciach

Kopie dyplomów lub innych
dokumentów potwierdzających
osiągnięcia
RAZEM

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, Komisja
Rekrutacyjna może rozpatrzyć wniosek bez uwzględnienia tego kryterium.

