KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ ZGODA NA UDZIAŁ
W WARSZTATACH WOKALNYCH
Prowadzący: ADAM CZAPLA – TRENER WOKALNY The Voice Kids
w dniu …………………..… w CKE Wiedza Rzeszów, ul. Pułaskiego 3
osoba pełnoletnia / niepełnoletnia

Imię i Nazwisko uczestnika ………………………………………………………
Telefon kontaktowy uczestnika:…………………. ……………………………….
3. Data urodzenia uczestnika:…………………………… wiek …………………….
4. Imię i nazwisko rodzica /opiekuna:……………………………………………….
5. Telefon kontaktowy rodzica /opiekuna………………………………………….…
6. Adres email:………………………………………....………………………….…..
● Rabat (proszę wpisać w %): …………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie oraz wizerunku uczestnika przez organizatora warsztatów CKE Wiedza na potrzeby dokumentacji oraz promocji wydarzenia.

…………………………………………………………….
data oraz podpis uczestnika/
rodzica uczestnika w przypadku osoby niepełnoletniej
UWAGA:
● Jeśli jesteś uczestnikiem naszych warsztatów po raz kolejny - otrzymujesz 5% zniżki.
Przy zapisie oraz wpłacie do 20 listopada 2019 r. - kolejnie 5 % zniżki.

Numer konta do przelewu:
Millenium Bank
Numer konta: 76 1160 2202 0000 0001 1664 8532
Z dopiskiem: Warsztaty wokalne + imię i nazwisko uczestnika
Ramowy plan zajęć: (plan może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb)

930-1000 - wstęp, wykład
1000-1230 - warsztat wokalny grupowy
1230-1315 - przerwa obiadowa
1315-1600 - praca z uczestnikami (chór, piosenki na głosy, improwizacja wokalna)
1600-2000 - zajęcia indywidualne

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym
związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształceniowa Europejskiego WIEDZA z siedzibą 36-100 Kolbuszowa ul. B. Prusa 2
Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo:
dostępu do treści danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych do innego administratora,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

………………………………………………..
data i podpis

