FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Warsztaty teatralne, Ciężkowice, 13 lipca 2018 r.
Dane uczestnika:
Imię:.......................................................................... Nazwisko: ………….......................................................
Adres: .................................................................................................................................................................
PESEL: ...............................................................….
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka:
Imię: ………………………………………………… Nazwisko: …………………………………………..
Telefon:………………………………………………
Zgoda na udział w warsztatach:
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach teatralnych realizowanych
w ramach programu „Lato w teatrze”.
Oświadczam, że dane przedłożone w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuje się do dowozu mojego dziecka do/z miejsca organizacji warsztatów lub wyrażam zgodę na jego
samodzielne dotarcie do /z miejsca organizacji warsztatów (Namiot cyrkowy - Ciężkowice, ul. Parkowa).
………………………………………

…………………………………………….

(miejscowość, data)

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………….. dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji, monitoringu, kontroli oraz
przeprowadzanych ewaluacji w ramach realizowanego projektu pn. „Lato w teatrze”, przez Centrum Kultury
i Promocji Gminy Ciężkowice, ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego i mojego dziecka w formie drukowanej i elektronicznej
na potrzeby działań projektowych, w szczególności promocji i informacji o projekcie.
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich
poprawienia (do wglądu w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, ul. Rynek 1, 33-190
Ciężkowice).
Jestem świadoma/my, że wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać
cofnięta w dowolnym momencie przez złożenie pisemnego lub ustnego oświadczenia. W każdej chwili mam
możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia moich danych.
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Centrum Kultury i promocji Gminy Ciężkowice z siedzibą w Ciężkowicach
ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice.
2) Dane przechowywane będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice przez okres trwania projektu i po jego zakończeniu
do czasu zakończenia okresu trwałości projektu.
3) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie dla Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego – Organizatora Projektu.

......................................................
(Miejscowość, data)

………........................................................
(Podpis osoby wyrażającej zgodę)

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

