
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
WAKACYJNE WARSZTATY WOKALNO-AKTORSKIE dla dzieci i młodzieży w MORYNIU 

28-30 CZERWIEC 2019 z wokalistką i aktorką Olgą Olejnik 
 
 

Dane uczestnika warsztatów: 

Imię i Nazwisko:  

Wiek:  

Tytuł piosenki:  

Dane rodzica /opiekuna prawnego uczestnika warsztatów: 

Telefon kontaktowy:  

Adres email:  

 
 

 

 

 

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu 
danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie zawartym w niniejszej karcie zgłoszenia w celu 
realizacji „WAKACYJNYCH WARSZTATÓW WOKALNO-AKTORSKICH dla dzieci i młodzieży w Moryniu 
28-30 czerwca 2019 r. z wokalistką i aktorką Olgą Olejnik”. 

 

 

 

 

  

…………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

…………………………………………………….. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

warsztatów) 

…………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

…………………………………………………….. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

warsztatów) 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu 
reprezentowana przez Dyrektora jednostki z siedzibą w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń;  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod adresem 
Administratora lub pod adresem email: iod@moryn.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „WAKACYJNYCH WARSZTATÓW 
WOKALNO-AKTORSKICH dla dzieci i młodzieży w Moryniu 28-30 czerwca 2019 r. z wokalistką i aktorką 
Olgą Olejnik”  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres określony jednolitym rzeczowym 
wykazem akt oraz przepisy o archiwizacji;   

6) posiada Pani/Pana prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania;  

7) w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

9) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach;  

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu);  

11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej: 

…………………………………………………….. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

warsztatów ) 


