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Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa 

w Warsztatach tanecznych 25+ (dalej „Warsztaty)  

  

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …….…….…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania uczestnika …….……………………………………………………………………………………….. 

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

Telefon oraz e-mail …….…………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                               Dane dotyczące faktury dla firm 

                                                  

                                              Tak/ Nie 

Nazwa………………………………………………………………. 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

NIP………………………………………………………………………. 

Regon…………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

1. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w warsztatach. 

2. Mam ukończone 25 lat. 

3. Nie jestem zawodowym tancerzem 

4. Zgłaszam/nie zgłaszam  potrzeby otrzymania faktury na osobę fizyczną lub firmę. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

Formularzu zgłoszeniowym , przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie, Plac 

Teatralny 1, 00-950 Warszawa w celu związanym z realizacją Warsztatów. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o możliwości wycofania zgody w 

dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa z 

siedzibą w Warszawie, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa. 

7. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy 

związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-

mail: iod@teatrwielki.pl. 
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8. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie  mojej zgody, w celu 

związanym z realizacją Warsztatów. 

9. Odbiorcą moich danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu oraz 

wsparcia informatycznego.  

10. Moje dane osobowe, zawarte w Formularzu zgłoszeniowym przechowywane będą do 

czasu zakończenia realizacji  Warsztatów ale również w celach archiwalnych, w których 

wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez okres 25 lat, a po tym 

okresie dane osobowe przechowywane będą wieczyście w Archiwum Państwowym. 

11. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do: 

• dostępu do moich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych 

• sprostowania (poprawiania) moich danych osobowych,  

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• usunięcia danych osobowych,  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

Warsztatach. 

 

 

Zapoznałam/- łem się z regulaminem Warsztatów i akceptuję jego postanowienia. 

……………………………………………………… 
Data 

……………………………………………………… 
Podpis uczestnika 

 


