Załącznik nr 1 do Umowy dotyczącej opłat oraz zasad uczestnictwa w zajęciach gry na instrumentach
muzycznych w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w roku szkolnym 2022/2023

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA W CENTRUM KULTURY
PROMOCJI I TURYSTYKI W PONIATOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
PROSIMY O POPRAWNE I KOMPELETNE WYPEŁNIENIE Części I
(niekompletne karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane)

Część I- wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka:
Imię ................................................ Nazwisko .................................................................
Imię i nazwisko matki .........................................................................................................
Imię i nazwisko ojca ……………………………………………………………………....
nr telefonu rodzica/opiekuna…...........................................................................................
PESEL dziecka:……………………………………………………………………………
Rodzaj zajęć……………………………………………………………………………….

Część II- wypełnia instruktor prowadzący:
Uczeń……..………………………………………….klasa/grupa……………………..…….
Instrument…………………………………………………………………………………….
Wymiar czasu jednostki lekcyjnej: liczba zajęć w tygodniu………………………………….
Dzień tygodnia i godzina zajęć:……………………………………………………………….
Instruktor prowadzący zajęcia: ………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Kawałek – dyrektor Centrum
Promocji i Turystyki w Poniatowej z siedzibą przy ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa,
NIP: 717-12-39-616.
2. Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 500054451 oraz pisząc na
adres email: biuro@ckpit.poniatowa.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez
adres e-mail: iod@bodo24.pl
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6
ust. 1 lit. a oraz e RODO) w celu zgłoszenia na zajęcia organizowane w Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Poniatowej.
5. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości
wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Poniatowej.
6. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,
a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia
2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu,
• prawo do sprostowania,
• prawo do ograniczenia
• prawo do wniesienia sprzeciwu,
• prawo do usunięcia,
• prawo do przenoszenia,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna została przeze mnie przeczytana i w pełni zrozumiała.

…………………………………………………..
(czytelny podpis)

