TANECZNA PACZKA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
GRUPA: ………………………………………………………………………………………..

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
imię i nazwisko

data urodzenia, PESEL, wiek

adres zamieszkania i korespondencyjny

adres mailowy i telefon kontaktowy

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
imię i nazwisko

adres mail i telefon kontaktowy

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
imię i nazwisko
nr i seria dowodu osobistego

telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
1. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem warsztatów TANECZNEJ PACZKI i Załącznikiem
do Regulaminu: „Zasady bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem COVID-19
obowiązujące na terenie Opery Bałtyckiej Gdańsku. dostępnym na stronie internetowej
Opery Bałtyckiej w Gdańsku i akceptuję jego warunki.
2. Upoważniam osoby wymienione powyżej do odbioru mojego dziecka z zajęć. Przyjmuję do
wiadomości, że odbiór dziecka przez osoby upoważnione jest możliwy wyłącznie po okazaniu
prowadzącemu zajęcia ważnego dokumentu tożsamości.

Gdańsk, data:

podpis uczestnika / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UBEZPIECZENIA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że rezygnuję z ubezpieczenia grupowego uczestników warsztatów
w Operze Bałtyckiej w Gdańsku dla mnie / mojego dziecka. Oświadczam, że ubezpieczenie zapewnię
we własnym zakresie.
podpis uczestnika / opiekuna prawnego

INFORMACJA DODATKOWA
O warsztatach TANECZNEJ PACZKI dowiedziałam/łem się z: ………………..……………………………………………

WYRAŻENIE ZGODY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku (Dz. U. UE.L.2016.119.1) 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), oraz Ustawą o Ochronie Danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 r. poz. 1000),
wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka…………………………………………………………………………………………… przez Operę Bałtycką w Gdańsku
(z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk), we wszystkich czynnościach przetwarzania
dokonywanych w poniżej określonych celach:
1. prowadzenia korespondencji na potrzeby organizacji,
2. realizacji i rozliczenia zajęć regularnych i dodatkowych w ramach TANECZNEJ PACZKI,
3. promocyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Opery Bałtyckiej Gdańsku
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie – w zakresie każdego z powyższych celów, bądź
każdego z osobna - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na utrwalenie i wykorzystanie mojego / wizerunku mojego
dziecka w celach dokumentacyjnych i promocyjnych bezpośrednio związanych z działalnością Opery
Bałtyckiej w Gdańsku.

..........................................................................
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Zapoznałam się / zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
..........................................................................
(data i czytelny podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

