
 
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie  

ul. Grodzka 11, tel./fax: 81 5322740, e-mail: poczta@mdk.lublin.eu 

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  

       „Pod Akacją” w Lublinie  

  

Prośba o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie na zajęcia:   

  

   .........................................................………………........................ z dniem: .......................................................... 

  

Nauczyciel prowadzący: ..........……………………………………………………………..................................  

  

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1 

  

1  Imię / imiona i nazwisko kandydata    

2  Data i miejsce urodzenia kandydata     

3  

PESEL kandydata; w przypadku braku 
PESEL - seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość  

            

   

4  

Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata, a w przypadku 
kandydata pełnoletniego - 
- imiona rodziców  

Matka    

Ojciec    

5  

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata2  
W przypadku kandydata 
pełnoletniego adres 
zamieszkania kandydata  

Kod pocztowy, 
miejscowość  

  -      

Ulica    
Nr domu / 
mieszkania 

 

6  

Adres e-mail i numery 
telefonu rodziców 
kandydata,  
w przypadku kandydata 
pełnoletniego - 
- adres e-mail i telefon 
kandydata 
(o ile je posiadają). 

Matka  
Telefon      

Adres e-ma il   

Ojciec  
Telefon      

Adres e-ma il    

Własny  
Telefon      

Adres e-ma il    

7  
Dane  
dodatkowe  

Szkoła:   

Klasa:   

Imię i nazwisko wychowawcy:   

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014r. 

poz. 1182) informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod 

Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin. Dane osobowe wymagane w procesie przyjęcia na zajęcia nie 

będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo do ich poprawiania. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59).  

                                                 
1

 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 
2

 Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

 

2 

 

OŚWIADCZENIE  

  

Wyrażam zgodę by nasz /-a syn /córka uczestniczył /-a w konkursach, występach, 
imprezach i wycieczkach. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 
konkursu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
przewidzianym w regulaminie konkursu.  

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych  

placówki oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka.  
  

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

       Podpis pełnoletniego uczestnika                                           Data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych  


