
 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA 

W CENTRUM EDUKACYJNYM NFM 

I. DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................  

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: ..............................................  

 ........................................................................................................................  

Nr telefonu: ....................................................................................................  

Adres e-mail: ..................................................................................................  

II. INFORMACJE O ZAJĘCIACH: 

Nazwa zajęć: ..................................................................................................  

Grupa:.............................................................................................................  

Od kiedy dziecko uczęszcza na zajęcia: .........................................................  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w niniejszym 

formularzu i jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałam / zapoznałem się z poniższą 

informacją: 

1)     administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum 

Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, 

Wrocław, wpisanej do Rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwana 

dalej NFM; NFM prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych 

2)     IOD NFM jest Piotr Schmidt, 

3)     dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań w 

ramach Centrum Edukacyjnego NFM oraz w celu umożliwienia 

komunikacji między NFM a uczestnikiem Centrum na podstawie 

przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4)     dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

5)     NFM nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich, 

6)     dane osobowe będą przetwarzane w czasie korzystania z usług 

Centrum Edukacyjnego NFM, 

7)   każdy uczestnik Centrum Edukacyjnego NFM  posiada prawo 

żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
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przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

8)     Każdy uczestnik Centrum Edukacyjnego NFM  posiada prawo 

wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 

przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak 

również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec 

przekazywania ich innemu administratorowi danych, 

9)    Każdy uczestnik Centrum Edukacyjnego NFM  posiada  prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10)  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.” 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na fotograficzne rejestrowanie wizerunku mojego 

dziecka w czasie  prowadzonych przez Centrum Edukacyjne NFM zajęd, w których 

uczestniczy, oraz na nieodpłatną publikację tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęd 

mojego dziecka – w celach niekomercyjnych lub informacyjnych, przez czas nieokreślony 

– na stronie internetowej www.nfm.wroclaw.pl oraz na fanpage’u Centrum 

Edukacyjnego NFM na Facebooku. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną rejestrację audio i wideo występu 

mojego dziecka odbywającego się w ramach wydarzeo organizowanych przez Centrum 

Edukacyjne NFM, a także wyrażam zgodę na nagrywanie tych występów i ich 

wykorzystanie w celach archiwalnych i promocyjnych Centrum Edukacyjnego NFM na 

polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne 

udostępnianie utrwalenia wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie w internecie na 

stronie Centrum Edukacyjnego NFM). 

 

Podpis koordynatora CE NFM Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Wrocław, ........................................  Wrocław, .......................................  

 

 

Podpis jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Centrum Edukacyjnego NFM oraz 

zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

 


