Data przesłania zgłoszenia…………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA
na Kurs Mistrzowski prof. Ryszarda Karczykowskiego
- organizowany w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
w dniach 1 – 8 lutego 2021 roku
Imię i nazwisko osoby zgłaszanej: …………………………………………..
□ uczestnik pełnoletni □ uczestnik niepełnoletni1
Kontakt: telefon ……………….. e-mail …………………………………….
Szkoła/uczelnia ………………………………………………………………
Klasa/Rok studiów …………………………………………………………..
Nazwisko profesora śpiewu……………………………………………
Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia nie jest gwarancją uczestnictwa w kursie.
Po przesłaniu poprawnie wypełnionej karty na adres kursymistrzowskie@palacradziejowice.pl
otrzymacie Państwo potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia. Po uzyskaniu akceptacji przez
prowadzącego kurs prof. Ryszarda Karczykowskiego, otrzymają Państwo dane niezbędne do
dokonania wpłaty zadatku (500zł) za kurs. W tytule przelewu prosimy wpisać „Kurs Ryszarda
Karczykowskiego”. Ostateczny termin wpłaty zadatku za kurs: 26.01.2021 r.
Po otrzymaniu wpłaty przez DPT w Radziejowicach prześlemy Państwu rachunek (lub fakturę),
potwierdzający dokonanie wpłaty. Do rachunku dołączymy imienne zaproszenie na kurs, będące
gwarancją przyjęcia na kurs.
Cena kursu (1500zł) obejmuje lekcje indywidualne z prowadzącym, zakwaterowanie i pełne
wyżywienie.
Rezygnacja z uczestnictwa kursu oznacza utratę wpłaty.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20.01.2021

…………………………………
czytelny podpis zgłaszającego
□ chcę otrzymać fakturę VAT
□ chcę otrzymać rachunek
Dane do faktury:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

1

W przypadku uczestnika niepełnoletniego kartę zgłoszenia wypełnia i podpisuje opiekun prawny
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z wymaganiami 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).
Zgodnie zart. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
z siedzibą w Radziejowicach, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857
71 75, palac@palacradziejowice.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Zuzanna Milewska, nr tel. 46 857-71-75 wew. 128, e-mail: z.milewska@palacradziejowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli na
podstawie udzielonej zgody, wyłącznie na potrzeby rekrutacji i realizacji Kursu
Mistrzowskiego prof. Ryszarda Karczykowskiego.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może
być odwołana w dowolnym momencie.
5. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana danych będą przekazywane naszym dostawcom, którym zlecimy przetwarzanie
danych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej
z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na ich
przetwarzania (rezygnacji z Kursu Mistrzowskiego prof. Ryszarda Karczykowskiego).
8. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu
podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub mającej na Panią/Pana istotny wpływ,
w tym nie będą podlegały profilowaniu.
12. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam
prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji i realizacji Kursu Mistrzowskiego prof. Ryszarda
Karczykowskiego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby rekrutacji
i realizacji Kursu Mistrzowskiego prof. Ryszarda Karczykowskiego, przez Dom Pracy
Twórczej w Radziejowicach z siedzibą w Radziejowicach, ul. Henryka Sienkiewicza 4, który
będzie ich Administratorem.
…………………………………………………………………………………… (data, podpis)
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