
 KARTA ZGŁOSZENIA

VIII Dziecięcy Przegląd Recytatorski  
„Wiersze z uśmiechem”      

Imię i nazwisko uczestnika 

Klasa
(właściwe zakreślić)

0          I             II            III

Placówka delegująca (dokładny
adres, telefon, e-mail)

Dane nauczyciela (imię
i nazwisko, telefon , email )

Tytuł wiersza oraz imię
i nazwisko jego autora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn.
zm.) w celu przeprowadzenia konkursu  MDK1.
     Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania
zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki i zgodnie z
obowiązującym prawem.

Bydgoszcz, dnia …………..             …………………………..................
                 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z Ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu  MDK1.
     Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania
zarejestrowanym moim  wizerunkiem na stronie internetowej Młodzieżowego
Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki i zgodnie z obowiązującym prawem.

                                                            …………………………..................
                    (podpis  nauczyciela )

Administratorem danych osobowych uczestników VIII Dziecięcego
Przeglądu Recytatorskiego jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
w Bydgoszczy. 
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VIII  Dziecięcy Przegląd Recytatorski  
„Wiersze z uśmiechem”      

Imię i nazwisko uczestnika 

Klasa
(właściwe zakreślić)

    0            I             II            III

Placówka delegująca (dokładny
adres, telefon, e-mail)

Dane nauczyciela (imię
i nazwisko, telefon, email )

Tytuł wiersza oraz imię
i nazwisko jego autora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki
zgodnie   z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz.
833 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu MDK1.

Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego
dysponowania zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka na stronie
internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki
i zgodnie  z obowiązującym prawem.

Bydgoszcz, dnia …………..                 …………………………..................
                    (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z Ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu  MDK1.
     Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania
zarejestrowanym moim  wizerunkiem na stronie internetowej Młodzieżowego Domu
Kultury nr1 w celu promocji placówki i zgodnie z obowiązującym prawem

                           
                                                                     ……………………..................

                                 (podpis  nauczyciela)

Administratorem danych osobowych uczestników VIII Dziecięcego
Przeglądu Recytatorskiego jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w
Bydgoszczy. 


