
Oświadczenia,  
Zgody,  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb” w 
Katowicach oraz regulaminem zajęć organizowanych przez podmioty należące do Carmen Dance Center, cennikiem opłat za te zajęcia i zobowiązuję 
się do ich przestrzegania. Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania płatności należnych 
Miejskiemu Domowi Kultury „Koszutka” w Katowicach lub podmiotom z grupy Carmen Dance Center.  

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących  oraz danych osobowych dotyczących mojego dziecka dla celów związanych 
z organizacją i realizacją form zajęć, z których korzysta moje dziecko.   
 

                                                                                                                                     

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

 1.Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach przy 
ul. Grażyńskiego 47  oraz podmioty należące do grupy Carmen Dance Center, tj. Carmen Dance Center Sp. z o.o. ul. Markiefki 40/2, 40-213 Katowice, Klub 
Tańca Paweł Stękała, ul. Markiefki 40/2, 40-213 Katowice, Klub Tańca Carmen Danuta Kwaśny, ul. Warsztatowa 4c/16, 41-707 Ruda Śląska, Carmen Dance 
Center Foundation, ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice. 
2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: iod(at)mdkkoszutka.pl lub rodo(at)cdc-silesia.pl 
3.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu organizacji i  realizacji  form zajęć, z których korzysta Pan/Pani 

lub Pani/Pana dziecko. 

4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest:  

-  zgoda na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); uzasadniony interes administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) - spełnienie obowiązku 

informacyjnego dotyczącego m.in. zmiany terminu zajęć, ich odwołania, kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem w przypadku zdarzeń losowych, udziału 

dziecka w pokazach, konkursach, turniejach i przeglądach, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski, 

sporządzania sprawozdań i zestawień statystycznych na potrzeby instytucji nadrzędnych.  

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty świadczące usługi z zakresu pomocy prawnej  oraz 

podmioty świadczące usługi informatyczne.  

6.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez Współadministratorów przez: okres 1,5 roku w przypadku 

MDK Koszutka, okres zgodny z przepisami w przypadku podmiotów z grupy Carmen Dance Center. 

7.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

względem wszystkich osób. 

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich i swojego dziecka danych osobowych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, 

wycofania zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.   

9.Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 8 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres: 

iod(at)mdkkoszutka.pl lub rodo(at)cdc-silesia.pl 

10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. Każdorazowo zachęcamy jednak do uprzedniego 

skontaktowania się z nami w celu znalezienia wspólnego rozwiązania zgłaszanej sprawy.  

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak wyrażenia zgody uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana dziecka w wybranej formie zajęć.  


