Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
w warsztatach chóralnych dla dorosłych

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.
2.
3.
4.
5.

Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w warsztatach.
Mam ukończone 25 lat.
Nie jestem zawodowym śpiewakiem.
Zgłaszam potrzebę otrzymania faktury na osobę fizyczną lub firmę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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 z 2016 r., str. 1- 88), zwane dalej
RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO, w celu związanym
z realizacją warsztatów, na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.
Administratorem Danych Osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą
w Warszawie 00-950, plac Teatralny 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr
RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
NIP 525-20-59-432, REGON 013055028. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do
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którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych
osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, czyli na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą.
7. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do:
• dostępu do moich danych osobowych,
• uzyskania kopii danych osobowych,
• żądania ich sprostowania,
• ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy zakwestionuję prawidłowość moich
danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości,
w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy
sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
• usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego, któremu podlega administrator,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.
8. Zapoznałam/-łem się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………
Data

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