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SIERPIEŃ 2019 
 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: …............................................................................................................. 

Rodzaj zajęć: ............................................................................................................................................... 

Kontakt telefoniczny: .................................................................................................................................. 

Kontakt e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

NEWSLETTER OD WKF ?                    zaznacz właściwą odpowiedź TAK NIE 

Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wrocławski Klub Formaty w celu 
przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego 
IOD iod@wkformaty.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.  

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję „Regulamin uczestnictwa w zajęciach pracowni artystycznych 
Wrocławskiego Klubu Formaty”. 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Wrocławski Klub Formaty w celach związanych z 
uczestnictwem w zajęciach, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 nr 
101 poz. 926 ze zm.).  

3. Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż :  
1) administratorem danych osobowych jest Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3-5 we Wrocławiu; 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w zajęciach  zgodnie z 
Regulaminem zajęć oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tej umowy/umów przez czas jej trwania a także 
dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy/umów;  
3) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;  
4) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail administratora 
danych lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;  
5) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  
6) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i kontynuacji umowy. Strona jest zobowiązana do ich podania, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia lub wypowiedzenie umowy;  
7) dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany. 

Wyrażam/Nie wyrażam zgodę (-y)* na wykorzystanie zdjęć, nagrań muzycznych lub filmowych wizerunkiem moim / 

wizerunkiem dziecka/ powstałych podczas organizowanych przez Wrocławski Klub Formaty zajęć lub wydarzeń w 

celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności WKF. */niepotrzebne skreślić/  

 

….......................................          ……………………………….....................…................................................................................  

                   data                                                                                podpis uczestnika zajęć/rodzica 


