SPEAKER: KARTA ZGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 2022/23
NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA: ……….………………………………………………………………………………………………….…………………………….
WIEK: ……………………………...... SZKOŁA I KLASA: (do której uczęszcza od (01.09.2022) ……………………..……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRES DOMOWY: …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES MAILOWY UCZESTNIKA: .……………………………………………………….……………………………………………………………………………….
(jeśli posiada, do wykorzystania podczas ew. nauki zdalnej)

TELEFON KONTAKTOWY UCZESTNIKA (jeśli posiada).................................................................................................................
IMIONA RODZICÓW I TELEFONY KONTAKTOWE:
…………………………………………/……………………………………………………/…………………………………………………/…………………………………………………

ADRESY MAILOWE RODZICÓW ……………………………………………….….……………… /…………………………………….………………………….….
JAK DŁUGO UCZESTNIK UCZY SIĘ JĘZYKA?: …………………………………. / GDZIE?...............................................….(szkoła, kursy)
POZIOM I TYTUŁ PODRĘCZNIKA I UŻYWANEGO W SZKOLE: (w bieżącym roku szkolnym)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..….

PROSZĘ PODAĆ DNI, W KTÓRE NAUKA W SPEAKER jest NIEMOŻLIWA:……………………………………………………. ………….…
JĘZYK ANGIELSKI - DNI PREFEROWANE:
pon. i śr
wt. i czw

pon. i czw

(proszę podkreślić)

obojętne

PREFEROWANE GODZINY ZAJĘĆ (dzień tygodnia i godziny lub od której nauka możliwa…………………………………………….…………………..……
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z CENNIKIEM WYBIERAM HARMONOGRAM OPŁAT (proszę podkreślić):
miesięczny
trzymiesięczny
roczny
PAŃSTWA UWAGI DODATKOWE, PROŚBY, ITP. DOTYCZĄCE KURSU: ……………………………………………….…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Znany jest mi regulamin uczestnictwa w kursach (na odwrocie cennika kursów).
Data oraz Podpis Rodzica: …………………………………………………………

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r., informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych
osobowych Pani/Pana dziecka/wychowanka przez SPEAKER Świat Języków Obcych Marzena Wianecka-Kusy, zwanego
dalej „Administratorem”.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPEAKER Świat Języków Obcych Marzena Wianecka-Kusy, siedzibą w Tyczynie 36-020 przy ul. Tycznera 2A (nr. tel.+48 693 542 900, adres e-mail: speakersjo@o2.pl).
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą może Pani/Pan skontaktować się pod numerem telefonu: 693 542900, 530
877859 lub adresem e-mail: speakersjo@o2.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka/wychowanka w celach organizacyjnych oraz przesłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy (za
Twoją zgodą, nieczęsto))
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/wychowanka jest warunkiem koniecznym do realizacji celów statutowych placówki zarządzanej przez Administratora oraz dobrowolne w celu przesyłania
informacji handlowych i marketingowych.
5. Nie udostępniamy Pani/Pana danych oraz Państwa dziecka/wychowanka osobowych podmiotom nieuprawnionym,
niezwiązanym bezpośrednio z działalnością placówki. Pani/Pana dane osobowe oraz Państwa dziecka/wychowanka,
mogą być przekazywane podmiotom realizującym świadczenia na rzecz SPEAKER Świat Języków Obcych Marzena Wianecka-Kusy obsługujących Administratora pod względem teleinformatycznym, prawnym oraz w sytuacjach koniecznych do zapewnienia obsługi księgowej (minimum danych- imię i nazwisko).
7. Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
8. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiecie Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich
wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
9. W sytuacji uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych
Pani/Pana dziecka/wychowanka narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.
W związku z powyższą informacją*:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji zdań statutowych:
TAK – NIE
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych,
TAK – NIE
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą:
MAILOWĄ – SMS’OWĄ - POCZTĄ TRADYCYJNĄ
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych (plakat, strona internetowa),
TAK - NIE
Data: ……………………………………………………….
* proszę podkreślić swój wybór

Podpis Rodzica/Opiekuna: ……………………………………………………

