KARTA ZGŁOSZENIOWA NA WARSZTATY „WNIEBODĘTE!”
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
WIEK
MIEJSCOWOŚĆ
NUMER TELEFONU(1)
ADRES E-MAIL(1)
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA,
KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PEŁNIA
WŁADZY RODZICIELSKIEJ(2)
ADRES RODZICA/OPIEKUNA(2)

1. Rozmiar koszulki:
`` S

M

L

XL

XXL

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem warsztatów „Wniebodęte!”, który
w całości akceptuję.
`` TAK

NIE

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
`` TAK

NIE

4. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu(2).
`` TAK

NIE

5. Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres e-mail/numer telefonu
newslettera zawierającego informacje dotyczące zajęć i imprez kulturalnych
organizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie.
`` TAK

NIE

6. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka.
`` TAK

NIE

7. Wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i
udzielenie pierwszej pomocy(2).
`` TAK

NIE
…………………………………………………………………..
(data i podpis uczestnika warsztatów lub opiekuna prawnego)

(1)

(2)

W przypadku osoby niepełnoletniej, proszę podać kontakt do rodzica/opiekuna, któremu przysługuje pełnia władzy
rodzicielskiej
Wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnikiem warsztatów ma być osoba niepełnoletnia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy Państwa, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest: Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie, ul. Mikołaja Pruzi 7,9
59-300 Lubin, tel.: 76 307 00 00, e-mail: sekretariat@nod.lubin.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w warsztatach.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów: imię,
nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane kontaktowe do opiekunów (w przypadku osoby niepełnoletniej),
dane wizerunkowe w celach promocyjnych.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane przechowywane będą w okresie do 2 lat od odbytej imprezy – dotyczy karty zgłoszenia lub do momentu
wycofania zgody – dotyczy wizerunku.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. Posiadają Państwo prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi
w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
9. Posiadają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało
wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
10. Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowej.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału
w warsztatach.

