ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA KORZYSTANIE Z ZAJĘĆ
W STREET DANCE ACADEMY
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA :………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
JAKO RODZIC / OPIEKUN PRAWNY……………………………………………………………………………..
(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)

URODZONEGO……………………………………………………………………………………………………..
(DATA URODZENIA DZIECKA)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w/w dziecka w zajęciach w studiu tańca STREET DANCE ACADEMY oraz oświadczam że:
1. W/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zajęć tanecznych i ruchowych w STREET DANCE ACADEMY
2. Zapoznałam się i akceptuję treść Regulaminów obowiązujących w STREET DANCE ACADEMY, regulaminy te są znane również mojemu dziecku.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku w celach promocyjnych obejmujących publikowanie
materiałów na stronie internetowej, mediach społecznościowych, newsletterze, drukowanych materiałach reklamowych, gadżetach promocyjnych,
ubraniach firmowych
TAK

NIE

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nr telefonu:__________________________________________________
w celu przesyłania informacji handlowych, informacji o odwołaniu zajęć, zmianach grafiku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
TAK

NIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informujemy, iż:


Administratorem Danych Osobowych jest Michał Czyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Street Dance Academy Michał
Czyżewski, z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
pod numerem NIP: 8942865000, REGON: 020818943, e-mail: michal.czyzewski@s-d-a.pl, tel.: 502161572;



Podanie przez Ciebie danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest dobrowolne;



posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody należy dokonać przez dostarczenie pisemnego wniosku do miejsca prowadzenia
zajęć - ul. Nabycińska 19, 53-667 Wrocław);



podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie
danych osobowych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;



informujemy, iż Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów :
firma księgowa w celu rozliczeń Kursantów,
firma informatyczna w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych w systemie,
operator sieci komórkowej w celu wysyłania wiadomości informacyjnych,
portale społecznościowe w celu zarządzania i prowadzenia działań marketingowych oraz analizy statystyk strony https://s-d-a.pl i jej podstron;



dane osobowe w postaci wizerunku oraz dane kontaktowe służące do przesyłania informacji będą przechowywane do momentu cofnięcia
zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia wyrażenia zgody;



masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie dotyczących Cię danych
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

__________________________

(data)

______________________________
(podpis)

