SZKOŁA JĘZYKOWA DIAMENT

ZGŁOSZENIE
na kurs językowy w roku szkolnym 2020/2021
I. Dane osobowe uczestnika zajęć:
Imię i nazwisko: …................................................................................................................................
Adres: …................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………….......
e-mail: …................................................................................................................................................
III. Wybór kursu:
Język angielski [ ]
Język niemiecki [ ]
Język polski [ ]

IV. Uwagi:
…............................................................................................................................................................

….......
….……..……………………………..............................
data + podpis uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Stowarzyszeniu po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych i/lub danych dziecka jest: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju
Osobistego, ul. Kilińskiego 9L, 69 - 100 Słubice, e-mail: biuro@stowarzyszeniepoprostu.pl, telefon: 530 002
016

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze na podstawie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

3.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27.04.2016.- podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

4.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.

5.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia
zapomnianym.

7.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
Rozporządzenia.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zadaniach realizowanych w ramach
działań statutowych stowarzyszenia.

9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju
Osobistego, z siedzibą w Słubicach, ul. Kilińskiego 9L, zawartych w dostarczonych przeze mnie wnioskach oraz
dokumentach w celu uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach zadań statutowych stowarzyszenia po PROstu.
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

….……..……………………………..............................
data + podpis uczestnika

