
 

 

Załącznik Nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w warsztatach: ZAJĘCIA TAŃCA TRADYCYJNEGO 

 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………... 

Adres ......................................................... ………………………………………………………… 

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

Telefon  ..................................................... e-mail .................................................................................. 

 

Jednocześnie oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestniczenie w Zajęciach Tańca 

Tradycyjnego PIK 

Zapoznałem się z regulaminem Zajęć Tańca Tradycyjnego w PIK dostępnego na stronie 

www.pikpodlaskie.pl , akceptuję jego treść, postanowienia i zobowiązuje się do jego stosowania.  

 

 

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam: 

   

 

…………………………………………………… 

     (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

http://www.woak.bialystok.pl/


 

 

Informacja dotycząca rozpowszechniania wizerunku uczestników  

Zajęć Tańca Tradycyjnego 

w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………  wyrażam 

zezwolenie na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora. Niniejsze zezwolenie 

dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez tanecznych 

orgaznizowanych przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku: nie jest ograniczone ilościowo, 

czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych PIK oraz na portalach społecznościowych, 

na których PIK posiada konto, w celu promocji zajęć, warsztatów, imprez tanecznych orgaznizowanych 

przez Organizatora. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

 

……………………………………………….. 

DATA PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych – wizerunek / udział w zajęciach, 

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako 

„RODO”, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, 

ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, 

tel. 85 740 37 11, pik@pikpodlaskie.pl, www.pikpodlaskie.pl. 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3.  Dane będą przetwarzane w celu:  

a. udziału w warsztatach: ZAJĘCIA TAŃCA TRADYCYJNEGO oraz rozpowszechnienia 

wizerunku  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i a RODO.  

b. Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z 

rachunkowością, podatkami, rozliczeniem usługi, archiwalnymi (na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO).  

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody - będą przechowywane do momentu 

wycofania zgody lub realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Dane osobowe 

przetwarzane w celu zawarcia/realizacji umowy – do momentu zakończenia umowy oraz 

przedawnienia roszczeń; dane osobowe, które Administrator ma obowiązek przechowywać ze 

względu na przepisy prawa – będą przechowywane przez okres wyznaczony przez przepisy o 

rachunkowości, podatkowe oraz archiwalne.  

5. Odbiorcy danych: Dane będę powierzone firmie dostarczającej/serwisującej system księgowy 

(firma informatyczna). Odbiorcą danych mogą być uprawnione służby epidemiologiczne (nie 

dotyczy wizerunku).  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  

http://www.pikpodlaskie.pl/
mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl


 

 

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych),  

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

7. Podanie określonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (i tym samym 

uczestniczenia w zajęciach). Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.  


