SZKOŁA TAŃCA
Małgorzata Wójcik, Paulina Chorzelewska s.c.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733
NIP 554 298 7548 REGON 386899926
tel. 601 448 034, 601 448 045 www.szkolabohema.pl
DEKLARACJA NR ............/............/.............
Deklaruję udział i zapisuję się na zajęcia
................................................................................................................................….…..…………………………….
(imię i nazwisko uczestnika)

prowadzone przez Szkołę Tańca „BOHEMA” Małgorzata Wójcik, Paulina Chorzelewska s.c., NIP 554 298 7548
85-733 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33.
GRUPA (rodzaj zajęć): .................................................................................................................……..
Numer kontaktowy: ............................................................................……………........………………
Adres e-mail: ..........................................................................................………………...……………...
⊠ Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w trakcie zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez Szkołę
lub wydarzeń w których Szkoła uczestniczy jako podmiot zaproszony przez innego organizatora.
⊠ Nieodpłatnie wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego
podczas wydarzeń o których mowa wyżej, w szczególności poprzez publikację przez Szkołę lub podmiot z nią
współpracujący zdjęć lub filmów na stronie internetowej www.szkolabohema.pl, profilach społecznościowych,
serwisie Youtube, itp.
⊠ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Umowy ze Szkołą na świadczenie
wskazanych w deklaracji zajęć, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
⎕ Oświadczam, że nie stwierdzono u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych stanowiących zagrożenie zdrowia
lub życia, które uniemożliwiają czynny udział w zajęciach tanecznych oraz dodatkowych wydarzeniach (nocki,
warsztaty, obozy, turnieje) organizowanych przez Szkołę Tańca BOHEMA
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem oraz Cennikiem i akceptuję ich warunki. Zobowiązuję się
do wnoszenia opłaty za zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca za dany miesiąc. W
przypadku nieuregulowania opłaty w wyżej wymienionym terminie klient / uczestnik nie ma prawa
uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Szkołę.

...........................................
miejscowość i data

..............................................................
czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Tańca
„BOHEMA” Małgorzata Wójcik, Paulina Chorzelewska s.c., NIP 554 298 754885-733 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33,
Bydgoszcz 85-733 (dalej „Szkoła”).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / moich i dziecka, nad którym sprawuję władzę rodzicielską, które nie
ukończyło 18 lat, w celu realizacji Umowy ze Szkołą na świadczenie wskazanych w deklaracji zajęć. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych została udzielona Szkole w szczególności w celu:
• realizacji umowy i dokonania wszelkich czynności z tym związanych,
• dokonania weryfikacji możliwości świadczenia usług na rzecz klienta/uczestnika,
• przeprowadzenia procedury windykacji zobowiązań klienta/uczestnika wobec Szkoły i wszelkich działań z tym związanych.
Udzielona zgoda obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych przez osoby trzecie, które są powiązane ze Szkołą na
zasadzie zawartych umów współpracy przy świadczeniu usług na rzecz klientów/uczestników i windykacji polubownej i sądowej kwot
należnych na podstawie Umowy, jak również obejmuje zgodę na przetwarzanie tych danych przez biuro rachunkowe prowadzące
księgi rachunkowe Szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu, w celu
marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Szkołę, wykonywanego przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia
16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 ze zm.).
Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania moich danych osobowych w przyszłości, z zastrzeżeniem braku zmiany celu
przetwarzania. Mam świadomość faktu, zgodnie z którym, niniejsza zgoda może być ograniczona lub cofnięta w każdym czasie i bez
podania przyczyny.
Informacja przeznaczona dla klienta/uczestnika:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca „BOHEMA” Małgorzata Wójcik, Paulina Chorzelewska s.c.,
NIP 554 298 7548, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@szkolabohema.pl, lub pisemnie (ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733)
3. Szkołą przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data
urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres e-mail, informacja o stanie zdrowia uczestnika, Nr telefonu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
6. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Szkoły.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Okres przechowywania danych wyznaczony jest na trzy lata od dnia zakończenia / rozwiązania / wypowiedzenia umowy na
świadczone usługi lub zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego, którego klient/uczestnik i Szkoła będą
stronami.

.

..........................................
miejscowość i data

..............................................................
czytelny podpis

