Załącznik 1
Formularz zgłoszenia - Program „Tańczę w Krakowie”

1. Nazwa placówki - ………………………………………………………………………………………….……………………….
2. Adres placówki - ………..……………………………….…………………………………………….…...……………………..
3. Numer telefonu placówki - ………………………..…………………………………..…….….……………………………
4. E-mail placówki - ………………………………………………………………….……………..………………………………..
5. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) - …..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………….
6. Klasy - ……………………………………………….……….…………………………..……………………………………………..
Uwaga: max 25 dzieci w grupie.
Wyrażam zgodę na udział w/w. klas w zajęciach tanecznych realizowanych na terenie naszej szkoły
w ramach miejskiego programu „Tańczę w Krakowie”.
Oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem Programu i akceptuję jego postanowienia,
Jednocześnie oświadczam, że Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci z w/w klas:
• zostali poinformowani o uczestnictwie ich dziecka w Programie,
• zostali zapoznani z Regulaminem i akceptują jego zapisy,
• wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych ich dzieci w celu organizacji zajęć
tanecznych,
• potwierdzają, że nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa ich dziecka
w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.
Oświadczam, że posiadam do wglądu dokumenty potwierdzające działania, o których mowa
powyżej.
Kraków, dnia .......................... 2021 roku

……………………………………….………
Podpis Dyrektora Placówki

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Kraków „Wschód” z siedzibą 31-950 Kraków, os. Zgody 13a
i są one podawane w celu: wykonania umowy dotyczącej organizacji zajęć tanecznych.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
1. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ma charakter obowiązkowy.
2. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości zawarcia umowy
3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie
Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

