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Centrum Nauki W&W  Jelenia Góra,  ul. Solna 3       

tel. (0 75)  64 31 361 , 501 555 455 

KARTA UCZESTNIKA WAKACJE 2020r. 
 

POZIOM:_______ GRUPA: ____________  

Dane uczestnika kursu: 
  
Nazwisko:__________________________________________Imię:________________________________________________ 
 
Ulica i numer domu/mieszkania:_____________________________________________________________________________ 
 
Kod:_________________Miejscowość:_________________________________ Data urodzenia:________________________ 
 
Telefon:_________________________ Adres email:____________________________________________________________ 
 
 

Dane Opiekuna/Rodzica (w przypadku niepełnoletności uczestnika)  
 
Nazwisko:__________________________________________Imię:________________________________________________ 
 
Ulica i numer domu/mieszkania:_____________________________________________________________________________ 
 
Kod:_________________Miejscowość:_______________________________________________________________________ 
 
Telefon:_________________________ Adres email:____________________________________________________________ 
 
 

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin szkoły i płatności oraz zasady zachowania uczestnika na zajęciach  

 
 

.…......................................................................... 
Jelenia Góra, dnia …………………..    Podpis (uczestnika pełnoletniego lub rodzica) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora:  Centrum Nauki W&W Edyta Wawrzyniak, z siedzibą              
w Jeleniej Górze, ul. Solna 3, w celu marketingu produktów i usług Szkoły Językowej, w celach statystycznych oraz sprawach związanych           
z organizacją Szkoły Językowej oraz rozliczania zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 
informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki W&W Edyta Wawrzyniak, z siedzibą w Jeleniej Górze,            
ul. Solna 3, zwana dalej Szkołą Językową, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Szkoły Językowej, w celach statystycznych 
oraz sprawach związanych z organizacją Szkoły Językowej oraz rozliczania zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej 
i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

 podanie Szkole Językowej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów, 

 wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, 

 Każdy z Państwa, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. GIODO, gdy uzna,                       
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO); 

 
.…......................................................................... 

Jelenia Góra, dnia …………………..    Podpis (uczestnika pełnoletniego lub rodzica) 
 
1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas zajęć 
lekcyjnych, imprez Szkoły Językowej, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji oraz propagowania 
idei uczenia się języków obcych. 

2. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim Wizerunkiem, w materiałach promocyjnych    
i umieszczeniem ich na stronie internetowej Szkoły Językowej, jak również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka:…………………………………………………………………………………………. 

 
.…......................................................................... 

Jelenia Góra, dnia …………………..    Podpis (uczestnika pełnoletniego lub rodzica) 


