
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach okazjonalnych – rok szkolny 2022/2023 

 

ZAJĘCIA POKAZOWE I WARSZTATOWE Z CHEMII, FIZYKI I ROBOTYKI 
 

Prosimy o wypełnienie formularza w wersji elektronicznej i wydrukowanie go lub wydrukowanie go 
i wypisanie pismem drukowanym, a następnie podpisanie i opieczętowanie. Formularz można zeskanować 
i wysłać na adres rekrutacja@pm.katowice.pl lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Pałacu Młodzieży 
(pokój 122, I piętro) lub wysłać pocztą tradycyjną (Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice) 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA DEKLARACJI 

 

Nazwa szkoły:  

Adres (ulica, numer budynku, 
kod pocztowy, miasto): 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – 
opiekuna grupy 

 

Telefon kontaktowy 
nauczyciela: 

 

E-mail nauczyciela:  

 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA DEKLARACJI 

Deklaruję udział grupy/klasy  liczącej  dzieci. 

     w I semestrze w zajęciach*: 

 warsztatowych z fizyki i chemii 

 warsztatowych z fizyki i robotyki 

w II semestrze w zajęciach*: 

 warsztatowych z fizyki i chemii 

 warsztatowych z fizyki i robotyki 

organizowanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach w ramach programu BADACZ PRZYRODY. 

*proszę zaznaczyć jedną pozycję w każdym semestrze 

Pieczątka przedszkola/szkoły: Podpis nauczyciela: 

 

 

Podpis dyrektora: 

 

 

 



Deklaracja uczestnictwa w zajęciach okazjonalnych – rok szkolny 2022/2023 

 

UWAGA: 

• Zajęcia warsztatowe z fizyki i chemii przeznaczone są dla starszych grup przedszkolnych i uczniów 

klas  I-III SP 

• Zajęcia warsztatowe z fizyki i robotyki przeznaczone są dla uczniów klas IV - VIII SP 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży z siedzibą w Katowicach (40-066), ul. Mikołowska 26; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Pałacu Młodzieży jest możliwy pod adresem: iod@pm.katowice.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć okazjonalnych na podstawie Statutu Pałacu Młodzieży; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nauczyciele Pałacu Młodzieży realizujący zajęcia okazjonalne; 

5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego 2023/2024, czyli maksymalnie do 31 sierpnia 2024 roku; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji zajęć okazjonalnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zajęć okazjonalnych; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 


