
Załącznik nr 3 

do Regulaminu działalności klubów, sekcji i zespołów 

MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 
 

 

 
 

 

UMOWA nr ……………..…………….. 
 

 

zawarta w dniu ………………………..……. w Katowicach, pomiędzy 

Miejskim Domem Kultury ”Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, ul. Markiefki 44a, 

40 – 213 Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez miasto Katowice 

pod nr RIK/K-ce/D/4/93, o nr NIP 954 000 13 44, REGON 271147300 reprezentowanym przez: 

Katarzynę Paradecką – Dyrektora, zwanym w treści umowy Organizatorem, 
 

a 
..................................................................................................................................................................................., 

(Imię i nazwisko Uczestnika / Rodzica lub Opiekuna ustawowego), 

 
zamieszkałym/ą ....................................................................................................................................................................,  

       (Adres zamieszkania) 
 

……...........................................................................................................................................................................,  

(Telefon kontaktowy, adres e - mail) 
 

zwanym w treści Umowy Uczestnikiem, a łącznie w treści Umowy Stronami. 

 

§ 1. 
 

Przedmiotem Umowy jest udział …….……….…………….…….……………..….……………….…………., 

     (Imię i nazwisko Uczestnika / dziecka lub podopiecznego) 

 
urodzonego/ ej ….……….………….......… w sekcji ………….…………………………………….….………, 

        (Data urodzenia)       (Nazwa sekcji) 
 

organizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

 w dziale „Bogucice” (ul. Markiefki 44A)    w dziale „Zawodzie” (ul. Marcinkowskiego 13A) 

     w dniach i godzinach ustalonych przez Organizatora. 

 
§ 2. 

1. Zajęcia organizowane są w czasie roku kulturalno – oświatowego (IX – VI). 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: ferie zimowe, okresy i przerwy 

świąteczne, nieobecności instruktora Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu z 

uprzednim telefonicznym lub mailowym poinformowaniem Uczestnika o zaistniałej zmianie. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania Umowy do ……………………………r. 

 

§ 3. 

1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego i terminowego uiszczania zryczałtowanej opłaty 

miesięcznej w wysokości ........................... PLN, płatnej do 15-go dnia miesiąca, w którym 

realizowane są zajęcia. 

2. Opłata miesięczna nie może być samodzielnie pomniejszona przez uczestnika sekcji. 
W przypadku nieobecności na zajęciach MDK nie zwraca wniesionej opłaty, gdyż jest to 

opłata za zagwarantowanie miejsca w grupie. Jeżeli zajęcia są odwołane z przyczyn zależnych 

od Organizatora kwota płatności zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby zrealizowanych 

zajęć. 

3. Opłaty za sekcję można dokonać: 

a) gotówką lub kartą płatniczą w kasie, 

b) przelewem na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim VII O/Katowice: 

08 1050 1214 1000 0007 0001 4335.  

Przelew powinien zawierać w tytule: Imię i Nazwisko uczestnika sekcji, nazwę sekcji, 

miesiąc, za który uiszczana jest opłata oraz miejsce odbywania zajęć, np.: 

• Jan Kowalski, nauka gry na pianinie, październik, Bogucice. 

• Jolanta Nowak, Aerobik, listopad, Zawodzie. 



4. W przypadku nieuiszczenia opłaty za udział w sekcji MDK dokonuje następujących działań 

wzywających do uregulowania należności: 

a. telefoniczne / mailowe przypomnienie, 

b. pisemne wezwanie do zapłaty, 

c. skreślenie z listy uczestników skutkujące automatycznym rozwiązaniem Umowy. 
 

§ 4. 

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem porządkowym, Regulaminem działalności 

klubów, sekcji i zespołów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” oraz innymi 

Regulaminami i Instrukcjami obowiązującymi w instytucji i zobowiązuje się do ich bezwzględnego 

przestrzegania, a w przypadku osób sprawujących opiekę nad osobami nieletnimi – do wzięcia 

odpowiedzialności za ich przestrzeganie przez swoje dziecko / podopiecznego. 

 

§ 5. 

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym RODO, stanowiącym Załącznik 

nr 4 do Regulaminu. 

 

§ 6. 

Oświadczam, że: 
 

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / 

wizerunku mojego dziecka / podopiecznego w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w 

przygotowanych przez MDK „Bogucice – Zawodzie”  akcjach i materiałach promocyjnych i / lub 

reklamach wyłącznie na potrzeby bieżącej działalności sekcji, w której uczestniczy  zgodnie z ustawą 

z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.). Korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego będzie służyć wyłącznie do celów 

niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych oraz będzie realizowane bez ograniczeń 

terytorialnych, bezterminowo, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez 

konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania 

niniejszej Umowy, polach eksploatacji. 
 

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez  MDK „Bogucice – 

Zawodzie” utworu / dzieła powstałego w związku z moim uczestnictwem / uczestnictwem mojego 

dziecka / podopiecznego w sekcji wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i 

edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez konieczności 

wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszej Umowy, 

polach eksploatacji. 

 

§ 7. 

1. Strony ustalają, że spory wynikłe z zawarcia i wykonania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi w Katowicach. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron wyrażonej 

w formie pisemnego aneksu.  

4. Umowę można wypowiedzieć przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

trwającego do końca bieżącego miesiąca. Umowa może być rozwiązana wyłącznie w formie 

pisemnej w Sekretariacie MDK „Bogucice - Zawodzie lub w wiadomości mailowej przesłanej na 

adres sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 

właściwe dla przedmiotu umowy. 

4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
ORGANIZATOR                  UCZESTNIK 

 

 

 

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

* ) niepotrzebne skreślić 

mailto:sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl


Załącznik nr 4 

do Regulaminu działalności klubów, sekcji i zespołów 

MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” 

 
Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14.05.2016 r.). 
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

Administrator Danych 

Osobowych (ADO) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-

Zawodzie” z siedzibą w Katowicach  

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a 

- poprzez e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl  

- telefonicznie: 32  203-05-17, 32  203-55-24 

Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych 

(IODO) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a 

- poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl  

Cele przetwarzania 

Państwa danych 

osobowych 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane 

osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy w sposób bezpieczny oraz zgodny z 

prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 

powyższego celu. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Podstawa prawna  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane 

osobowe na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

Okres przechowywania 

Państwa danych 

osobowych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-

Zawodzie” jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego 

dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, 

przez okres określony przepisami prawa. 

Odbiorcy danych 

osobowych  

Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie: 

- osobie, której dane dotyczą, 

- podmiotom na mocy przepisów prawa. 

Państwa prawa związane 

z przetwarzaniem 

danych osobowych 

Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo do wycofania zgody, 

- prawo dostępu do swoich danych, 

- prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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