Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234/PM/2017
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

WNIOSEK
o przyjęcie na zajęcia
w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy
w roku szkolnym 2019/2020
Wnioskuję o przyjęcie na zajęcia (proszę podać nazwę zajęć i nazwisko nauczyciela
prowadzącego):
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
1. Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………….
2. Data urodzenia …………………………………………………………………………
3. PESEL ( w przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość )
…………………………………………………………………………………………….
4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, a w przypadku kandydata pełnoletniego
– imiona rodziców
……………………………………………………………………………………………
5. Adres miejsca zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych i kandydata, a w przypadku
kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata
……………………………………………………………………………………………
6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców/opiekunów prawnych kandydata
a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu
kandydata
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
7. Inne ważne informacje
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

8. Kryteria naboru:
Lp
1

Kryteria naboru
2

1.

wielodzietność rodziny
kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

3.

niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

4.
5.

6.

samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.

objęcie kandydata pieczą
zastępczą

8.

uczestniczenie kandydata co
najmniej 1 rok
w zajęciach stałych
organizowanych
w placówce

9.

posiadanie zainteresowań i
uzdolnień kierunkowych, które
kandydat może rozwijać w
placówce

10.

sukcesy kandydata w dziedzinie,
z której zajęcia organizowane są
w placówce
*proszę wpisać „TAK” lub „NIE”

Tak/Nie
*
3

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Załącznik
Tak/Nie*

4

5

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
oświadczam, że
…………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tj.
rodzinie wychowującej troje i więcej dzieci.
…………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U.
2018 r. poz 511
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację , lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697
oraz z 2018 poz 107.)
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
Oświadczam, że
…………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)
był co najmniej 1 rok uczestnikiem zajęć stałych
organizowanych w placówce
…………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
Oświadczam, że
…………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)
wykazuje zainteresowania i uzdolnienia
kierunkowe, które może rozwijać w placówce
…………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
kserokopie dyplomów potwierdzających
osiągnięcia

9. Informacje dotyczące ochrony

danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WSKAZANYCH
DO CELÓW NABORU NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KULTURY
Podstawa prawna
obowiązku
informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119), zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych dziecka
jest Młodzieżowe Centrum Kultury (MCK), dokonujące naboru na zajęcia.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się drogą
elektroniczną za pośrednictwem:
adresu email: mck.legnica@wp.pl
telefonicznie pod numerem: 76 723 33 41
lub pisemnie na adres:
Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3, 59-220 Legnica
Inspektorem ochrony danych (IOD) w MCK jest pracownik Zespołu
Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy. Z inspektorem ochrony danych
można
kontaktować
się
drogą
elektroniczną za pośrednictwem:
adresu email: iod@zojo.legnica.eu
telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28 lub pisemnie na adres:Zespół
Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica z
dopiskiem „IOD”

Inspektor ochrony
danych

Cele przetwarzania
 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w
celu przeprowadzenia naboru na zajęcia w Młodzieżowym Centrum
oraz podstawa prawna
Kultury na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
przetwarzania
(Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia (RODO).
Odbiorcy danych

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest
MCK w Legnicy.

Okres
przechowywania
danych

 Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta
z zajęć w MCK w Legnicy.
 Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w MCK, przez okres
roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora MCK została wniesiona skarga
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.

Prawa osoby, której
dane
dotyczą

Informacja o
wymogu podania
danych
Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu
decyzji, w tym
profilowaniu

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych
dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia
swoich danych/danych dziecka. Usunięcie danych skutkować będzie
rezygnacją
Pani/Pana
z procedury naboru dziecka na zajęcia w MCK.
 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane
kontaktowe wskazane są wyżej.
 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
 Podanie danych jest konieczne dla celów związanych z rekrutacją.

 Pani/Pana dane/dane dziecka nie
zautomatyzowany.

będą przetwarzane w sposób

10. Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Legnica, dnia …………………….

……………………………………..
podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
………………………………………...
………………………………………..

…………………………………………
Data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

