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STUDIO AKTYWIZACJI
przy OGNISKU MUZYCZNYM

tel. 577 777 625
studio@ogniskomuzyczne.org
www.ogniskomuzyczne.org/studio

Data ………………………………………

Wniosek o przyjęcie do STUDIA AKTYWIZACJI

1. Nazwisko …………………………………………………………………………...........
2. Imię ……………………………………………………………………………….………..
3. Imiona rodziców ……………………………………………………………….…………
4. Data urodzenia ………………………………………………………………….………..
5. Miejsce urodzenia ……………………………………………………………….……….
6. PESEL ………………………………………………………………………………………
7. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
8. Telefon ……………………………………………………………………………………..
9. Adres email ………………………………………………………………………………..
10. Dodatkowe informacje ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
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Oświadczenie rodziców na wykorzystanie wizerunku dziecka
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………………………....
w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku STUDIA AKTYWIZACJI w KROŚNIE
na stronach internetowych oraz w innych publikacjach.

………………………………………………
Podpis rodziców

-------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem STUDIA AKTYWIZACJI, dokumentami
dotyczącymi funkcjonowania placówki, zasadami bezpieczeństwa w czasie przebywania uczestników
i rodziców (opiekunów) na terenie placówki oraz klauzulą RODO.
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do STUDIA AKTYWIZACJI będę aktywnie współpracować
z placówką. Zadbam, aby moje dziecko ściśle przestrzegało obowiązujących uregulowań prawnych,
zobowiązując się do finansowej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne wyrządzone przez
moje dziecko w trakcie pobytu w STUDIU AKTYWIZACJI.
Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach w danych osobowych dziecka /adres
zamieszkania dziecka, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail/.
Akceptuję powyższe oraz zobowiązuję się do przestrzegania przepisów Regulaminu.

.................................................................................
Podpis rodziców
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Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest
OGNISKO MUZYCZNE mgr sztuki Paweł Oszajca, ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno, tel. 606 95 76 94,
e-mail: kontakt@ogniskomuzyczne.org
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Dyrektorem panem Pawłem
Oszajcą, pod adresem: kontakt@ogniskomuzyczne.org;
3) dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa
4) Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie
i w granicach przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
6) dane będą przechowywane przez okres uczęszczania do STUDIA AKTYWIZACJI w KROŚNIE oraz czas,
w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane;
7) każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do
danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu;
8) w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do ich profilowania;
9) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, możliwe jest zgodnie
z art. 77 RODO wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw,
w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się
o przyjęcie do STUDIA AKTYWIZACJI w KROŚNIE.

