
 

 

KATRA ZGŁOSZENIOWA 
udziału w Twórczych warsztatach na Lubartowskiej 77 w ramach akcji „Zima w mieście” 

 

Imię i nazwisko dziecka  

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna  

Wiek dziecka  

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna  

Wybrane warsztaty (proszę wpisać temat i 
datę warsztatu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej miasta Lublina. 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuję. 
 
Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 

2016 Nr 119, s.1) informujemy, że: 

1)      Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Firma Magdalena 

Niedziałek „DĄBRÓWKA”,  Adres: Dąbrówka 64, 21-132 Kamionka, tel.: 603 807 808   

e-mail: marketing@lub77.pl 

2)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA” na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach: 

a) wywiązania się z umowy o prowadzeniu warsztatów organizowanych przez Firmę Magdalena 

Niedziałek „DĄBRÓWKA”, 

b) marketingu w odniesieniu do działalności Firmy Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA”. 

3)      Państwa dane osobowe nie będą powierzane podmiotom trzecim. 

4)      Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

mailto:sekretariat@bok-bielany.eu


 

 

5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA” przez okres 

uczestnictwa w warsztatach oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. 

6)      Przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

7)      Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

8)      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

9)   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w zajęciach 

artystycznych organizowanych przez Firmę Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA”. 

 

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

Data       Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 


