KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika:
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Data urodzenia:
Proszę podkreślić wybrane przez Państwa zajęcia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maluszki + | poniedziałek 16:30-17:15 ( 4-5 lat) | studio C
Maluszki + | poniedziałek 17:30-18:15 (2-3 lata) | studio C
Street Dance (8-12 lat) | poniedziałek 17:00 – 18:00 | studio A
Taniec współczesny, grupa średnio-zaawansowana (12-16 lat) | poniedziałek 18:15 – 19:15 |
studio A
Zajęcia teatralno-aktorskie (9-14 lat) | wtorek godz. 17:00 – 18:30 | studio D (Budynek Pokoi
Gościnnych ROZBARK)
Jazz, grupa średniozawansowana (7-12 lat) | wtorek 17:30-18:30 oraz czwartek 18:30-19:30 |
studio A
Jazz, grupa zaawansowana (od 12-16 lat) | wtorek 18:30-20:00 (1,5h) oraz czwartek 19:30-21:00
(1,5h) | studio A
Jazz, grupa początkująca (7-12 lat) | wtorek 16:30-17:30 oraz piątek 16:30-17:30 | studio A
Balet dla dzieci | środa 16:00-16:45 grupa najmłodsza | studio A
Balet dla dzieci | środa 17:00-17:45 grupa średnia | studio A
Balet dla dzieci | środa 18:00-18:45 grupa najstarsza | studio A
Hip-hop, grupa średniozawansowana (9-14 lat) | piątek 17:30-18:30 | studio A
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK z siedzibą przy
ul. W. Kilara 29
w Bytomiu. Tel. +48 32 428 13 00, e–mail: sekretariat@teatrrozbark.pl, Inspektor danych osobowych
– e–mail: iod@teatrrozbark.pl
□
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
podopiecznego, w związku z udziałem w warsztatach organizowanych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
ROZBARK
□
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć/zdjęć mojego podopiecznego związanych
z organizowanymi warsztatami na stronie internetowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK
□
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć/zdjęć mojego podopiecznego z warsztatów, na
portalu społecznościowym Facebook którego administratorem jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark

□
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć/zdjęć mojego podopiecznego związanych
z warsztatami w serwisie internetowym You Tube
□
Wyrażam zgodę na działania marketingowe prowadzone przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
ROZBARK
□
Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska mojego
podopiecznego na liście laureatów, która zostanie opublikowana na na portalu społecznościowym
Facebook oraz stronie internetowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK
Ja niżej podpisana/y, jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej …...........…..............……………..……………….,
dobrowolnie oświadczam i przyjmuję odpowiedzialność za wyrażone zgody dotyczące przetwarzania
danych osobowych i wizerunku mojego podopiecznego w związku z wyżej wymienioną imprezą
organizowaną przez Teatr ROZBARK.
Informujemy, że dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy oraz wszystkich,
związanych z nią działań promocyjnych. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania.
Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do
UODO jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Teatr ROZBARK narusza przepisy RODO.

….........................................................
data, podpis

