
 
 
I. Dla nowych kandydatów - zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 
odbywają się w postępowaniu rekrutacyjnym wg poniższego harmonogramu: 
 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

do MDK im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2022/2023 

 
TERMINY 

 
ZADANIA 

06 - 24.06.2022r. Złożenie w placówce wniosku przez 
rodzica/opiekuna. 
Kandydat pełnoletni wniosek do MDK  
składa osobiście.  
Wnioski składane są za 
pośrednictwem  drogi elektronicznej 
lub listownie. 
Wzór wniosku do pobrania na stronie 
internetowej www.mdk.wroclaw.pl 

05.07.2022r.          godz. 15.00 
 

Podanie informacji w formie listy 
kandydatów przyjętych i  kandydatów 
nieprzyjętych do placówki.  

06.07.2022r.         godz. 15.00 W sytuacji  wolnych miejsc podanie 
informacji o rekrutacji uzupełniającej. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – wyłącznie w sytuacji wolnych miejsc 
(mogą przystąpić do niej kandydaci, którzy nie dostali się 

lub nie brali udziału w rekrutacji podstawowej) 

 
TERMINY 

 
ZADANIA 

15 – 23.08.2022r. Złożenie w placówce wniosku przez 
rodzica/opiekuna. 
Kandydat pełnoletni wniosek do MDK  
składa osobiście.  
Wnioski składane są za 
pośrednictwem  drogi elektronicznej 
lub listownie. 
Wzór wniosku do pobrania na stronie 
internetowej www.mdk.wroclaw.pl 

 
30.08.2022r.       godz.15.00 

Podanie informacji w formie listy 
kandydatów przyjętych i  kandydatów 
nieprzyjętych do placówki  

 
 
 
 

Zgodnie ze Statutem placówki, do Młodzieżowego Domu Kultury                                       
im. M. Kopernika,  mogą  rekrutować dzieci i młodzież w wieku szkolnym                     

oraz młodzież starsza do 24 roku życia;   
(najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w  2016r.) 

 
 



 
 

II. W dniach 6 - 24 czerwca 2022r.  należy wysłać scan wniosku*    
na adres    e-mail: 

 
rekrutacja@mdk.wroclaw.pl 

 
lub listownie: 

 
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” 

ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław  
(decyduje data stempla pocztowego) 

 
* wniosek będzie dostępny na naszej stronie od 6 czerwca. 

 
Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni kandydat, składa wniosek                           

o przyjęcie na zajęcia - można wybrać max 5 zajęć.                                                                      
 

Kandydaci  pełnoletni mogą złożyć wniosek samodzielnie                                      
bez zgody rodzica/opiekuna prawnego.  

 
 
III. Uczestnicy zajęć w bieżącym roku szkolnym nie biorą udziału w rekrutacji – 
mają zapewnione miejsce w swoim kole po przekazaniu/przesłaniu do nauczyciela 

prowadzącego informacji  o kontynuacji zajęć w roku szkolnym 2022/2023. 
 

 

IV. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do MDK im. M. Kopernika                             
w Zespole CEKDiM na rok szkolny 2022/2023 

          
L.p.  

Kryteria 
wartość  

punktacji 
dokumenty potwierdzające 

kryteria –dostępne we wniosku 

1 Udział kandydata w zajęciach okresowych i 
warsztatach w placówkach wychowania 

pozaszkolnego 
20 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego/ pełnoletniego kandydata 

2 Uczestnictwo kandydata w szkolnych  
konkursach artystycznych 

30 
oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego/ pełnoletniego kandydata 

3 Laureaci konkursów, turniejów, zawodów 
sportowych, przeglądów artystycznych o 

randze co najmniej międzyszkolnej 
40 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego/ pełnoletniego kandydata 

4 Udokumentowana aktywność  kandydata   
przy organizacji uroczystości lub imprez  

artystycznych  
w szkole lub w innych instytucjach (np. 

wolontariat) 

30 
oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego/ pełnoletniego kandydata 

5 Zgłoszenie  jednocześnie do tej samej 
placówki dwoje lub więcej dzieci lub 
zgłoszenie dziecka posiadającego 

rodzeństwo korzystające z usług  danego 
MDK 

10 
oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego/pełnoletniego kandydata 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NA 

ZAJĘCIA 
1. Administratorem Twoich danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we 

Wrocławiu (od 1 września 2022 roku: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika),                   

ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: 

sekretariat@mdk.wroclaw.pl.   

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo 

CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

3. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka (dalej również jako Twoje dane 

osobowe) przetwarzamy w celu umożliwienia dziecku działu w zajęciach organizowanych przez 

naszą placówkę, w celu związanym z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku 

procesu rekrutacji oraz edukacji w naszej placówce, jak również na potrzeby zapewnienia 

Twojemu dziecku odpowiednich warunków na czas pobytu w naszej placówce. 

4. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za 

istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas 

pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - 

wychowawczych. 

5. Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa 

oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Twojego dziecka w celu udostępniania go w 

ramach społeczności ZCEKDiM – na tablo, w gablotkach itp. W tym zakresie nie będziemy Ciebie 

pytać o odrębną zgodę, ponieważ działamy w obszarze realizacji zadania publicznego i w 

wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je 

przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): 

polegający na przyjęciu i rozpoznaniu Twojego wniosku, 

b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO):  

• gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej 

społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej; 

• zapewnienie profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do 

przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego 

Twojego dziecka. 

7. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz może okazać się 

niezbędne do zapewnienia odpowiedniej opieki Twojemu dziecku. 

8. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

9. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: 

• Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego na zajęcia w naszym 

Młodzieżowym Domu Kultury, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym Twoje dziecko 

korzysta z zajęć w naszej placówce, a następnie przez okres niezbędny do dokonania 

rozliczeń i wywiązania się z obowiązków sprawozdawczości. 

• Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku udziału w 

zajęciach przez dziecko, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – 
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który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej. 

10. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, 

że Twoje dane osobowe mogą być ujawnione: 

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane 

przez nas w bieżącej działalności, 

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej 

działalności, 

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencji, 

f. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina), 

g. w przypadku konkursów, w których Twoje dziecko będzie uczestniczyć – innym jednostkom 

oświatowym, będącym organizatorem konkursu. 

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze 

sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane 

innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Zespół 

„Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20, 50-

007 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: 

sekretariat@mdk.wroclaw.pl.  

11. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

12. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych.  

13. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: 

sekretariat@mdk.wroclaw.pl lub listownie na adres: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i 

Młodzieży” we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław. 

14. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: 

iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  
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