
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
przy POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ w DREŹNIE

Prosimy o pełne i czytelne wypełnienie formularza 

Nazwisko, imię Data i miejsce
urodzenia Dziecko w j. polskim: Zajęcia

(właściwe zakreślić)

      tylko rozumie
      tylko rozmawia
      słabo czyta i pisze
      czyta i pisze

      katecheza
      j.polski
      historia Polski z elem.
      geografii Polski

      tylko rozumie
      tylko rozmawia
      słabo czyta i pisze
      czyta i pisze

      katecheza
      j.polski
      historia Polski z elem.
      geografii Polski

      tylko rozumie
      tylko rozmawia
      słabo czyta i pisze
      czyta i pisze

      katecheza
      j.polski
      historia Polski z elem.
      geografii Polski

      tylko rozumie
      tylko rozmawia
      słabo czyta i pisze
      czyta i pisze

      katecheza
      j.polski
      historia Polski z elem.
      geografii Polski

      tylko rozumie
      tylko rozmawia
      słabo czyta i pisze
      czyta i pisze

      katecheza
      j.polski
      historia Polski z elem.
      geografii Polski

Zajęcia logopedyczne (Nazwisko, imię dziecka) .…………………………………………………………………………………..

Dziecko w Polsce ukończyło edukację na klasie: …………………………………………………………………………………

Dziecko w bieżącym roku szkolnym przygotowuje się do:

      I Komunii  Świętej (Nazwisko, imię dziecka)………………………………………………………………………………………………

Bierzmowania (Nazwisko, imię dziecka)..……………………………………………………………………………………………….…

DANE RODZICÓW
Nazwisko, imię (Matka) Nazwisko, imię (Ojciec)

Adres zamieszkania Adres zamieszkania

Telefon Telefon

E-mail E-mail

………………………………………………………                                           ………………………………….……………………………………………
Miejsce, data                                                                                                                                              Podpis rodziców



ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA
Nazwisko, imię dziecka

Nazwisko, imię dziecka

Nazwisko, imię dziecka

Nazwisko, imię dziecka

Nazwisko, imię dziecka

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka/dzieci
oraz jego prac, zarejestrowanych podczas zajęć, uroczystości,  imprez i  konkursów  organizowanych przez Polską Misję
Katolicką,  Bildungszentrum zur  Förderung der  polnischen Sprache,  Kultur  und Tradition  St.  Albertus,  Szkołę  Języka  i
Kultury  Polskiej  i instytucje  współpracujące,  na  stronie  internetowej  PMK,  w   publikacjach  w  formie  papierowej  i
elektronicznej wydawanych przez  PMK Dresden i  PMK Niemcy,  w kronice  i  na tablicach ściennych wyłącznie w celu
informacji i promocji.

………………………………………………………                                           ………………………………….……………………………………………
Miejsce, data                                                                                                                                              Podpis rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  obowiązującymi  od 25 maja  2018 r.  przepisami  europejskiego rozporządzenia o  ochronie  danych osobowych
(RODO) informujemy, iż:
1)  Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana  oraz  dziecka/dzieci  jest  Polska  Misja  Katolicka  w  Dreźnie  oraz
Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition St. Albertus z siedzibą Wittenberger Str.88,
01277  Dresden,  tel.  0351-485  273  54,  pmkdresden@pmkdresden.de. Administrator  odpowiada  za  prawidłowe
przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę.
2) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka/dzieci przetwarzane będą przez Polską Misję Katolicką w Dreźnie, Bildungszentrum
zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition St. Albertus oraz instytucje współpracujące, w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji zadań wynikających z działalności misji, stowarzyszenia i szkoły. 
3)  Dane  osobowe Pani/Pana  oraz  dane  dziecka/dzieci  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  zadań
wynikających z działalności misji i stowarzyszenia i szkoły.  
4)  Posiada  Pani/Pan prawo dostępu  do treści  podanych danych osobowych oraz  ich  poprawiania,  jak  również  żądania
zaprzestania ich przetwarzania, w dowolnym momencie po pisemnym przesłaniu informacji z nagłówkiem BRAK ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH na adres pmkdresden@pmkdresden.de.
5)  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia dziecka/dzieci na zajęcia  
w SjiKP.
6) Rezygnacja
a) Wymagana jest pisemna rezygnacja z zajęć w szkole.
b) Rezygnacja z zajęć szkolnych nie jest jednoznaczna z rezygnacją z członkostwa w stowarzyszeniu.
c) O rezygnacji z zajęc należy poinformować szkołę. O rezygnacji z członkostwa należy poinformować stowarzyszenie.
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