Zakład Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie
oraz
Fundacja Akademii Sztuki Academia Nova
pl. Orła Białego 2
70-561 Szczecin

Formularz zgłoszenia
na
warsztaty metodyczne nauczycieli

Beatbox Kids
prow. Patryk Matela – Warszawa
w dn. 22 lutego 2019, w godz. 16.30 – 20.30
AS w Szczecinie, sala 06, pl. Orła Białego 2
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko/placówka:

Adres mailowy uczestnika:
PROSIMY PODAĆ DANE do FAKTURY:
PŁATNIK:
Nazwa
Adres
NIP
ODBIORCA:
Szkoła
Adres

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji promocji i rekrutacji na konferencję
zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000.
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie (70-562) przy pl. Orła Białego 2. Inspektor Ochrony Danych
w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem mail: iod@akademiasztuki.eu . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu realizacji procesu
promocji i rekrutacji. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat.
Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanego celu.

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

……………………………………

Miejsce i data

Podpis uczestnika warsztatów

Opłatę 50 zł prosimy przelać na konto Fundacji: 74 2030 0045 1110 0000 0416 7930
Fundacja Akademii Sztuki Academia Nova , pl. Orła Białego 2, 70-561 Szczecin

