Formularz zgłoszeniowy

III Warsztatów Wokalno-Muzycznych Tralala
Imię: ....................................................
Nazwisko: ...................................................................................
Data urodzenia: ......................................................................
Miejsce zamieszkania (miejscowość): ....................................................................................................................
Nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko/klasa:
...................................................................................................................................................................
Telefon (dziecka i rodzica):
.....................................................................................................................
E-mail (dziecka lub rodzica):
…………………………………………………………………………………………………………………
1. Czy dziecko chodzi do szkoły muzycznej? (która klasa?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
2. Czy dziecko gra na instrumencie? (Jakim?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.Czy dziecko uczy się śpiewać? Śpiewa w chórze, zespole wokalnym? (jak długo uczy się śpiewać/śpiewa w chórze?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Skąd dowiedzieliście się o warsztatach?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie: Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 666, 1333), wyrażam zgodę na publikacje wizerunku ww. uczestnika warsztatów w materiałach audio, foto i
video dokumentujących przebieg III Warsztatów Wokalno-Muzycznych TRALALA oraz w materiałach promocyjnych
GOK w Hażlachu.
…………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
Dziękujemy za wypełnienie formularza ☺

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i prawie ich poprawiania (klauzula
informacyjna zamieszczona jest na odwrocie niniejszego formularza).

…………………………………………………………………………..
podpis

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
Informujemy, że:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu ul. Główna 37 43-419 Hażlach
tel.: 338569 768 e-mail:gok@hazlach.pl
Inspektorem
danych
osobowych
gok_administracja@hazlach.pl

u

Administratora

jest

Malwina

Dawczyk-Neblik,

e-mail:

2. Celem zbierania danych jest: organizacja zajęć oraz cele marketingowe.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zajęciach. Konsekwencją nie podania danych jest
brak możliwości udziału w zajęciach.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

