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telefon: +48 23 697 2000

http://www.zsnr1.com

Zgłoszenie
udziału w IX Zjeździe Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie organizowanym
w dniach 10-11 czerwca 2022 r.
/dotyczy roczników kończących szkołę w 2010 roku lub starszych/
Dane personalne

Proszę wypełnić rubryki

Wyrażam zgodę na
udostępnienie moich danych
tj. nazwisko, imię
i nazwisko panieńskie
innym uczestnikom zjazdu
(wpisać w wierszu tak/nie)

Nazwisko
Imię
Nazwisko panieńskie
Rok ukończenia szkoły
Szkoła i klasa
Adres zamieszkania
e-mail
Opłata za uczestnictwo w Zjeździe wynosi (wybieramy jeden z 3 wariantów):
1) 300 zł (słownie złotych: trzysta) – udział w części oficjalnej (książka, stół szwedzki) oraz w balu
Absolwentów
2) 30 zł (słownie złotych: trzydzieści) - udział w części oficjalnej (książka, stół szwedzki)
3) 270 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt) – udział w samym balu Absolwentów

proszę wstawić nr wariantu (1,2 lub 3)

Wpłaty należy dokonać na konto 36 1020 3541 0000 5602 0358 0479 do dnia 10 maja 2022 r.
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, e-mail uczestnika
Zgłoszenie należy przesłać listownie, drogą e-mailową lub faksem. Otrzymanie wpłaty zostanie potwierdzone drogą
elektroniczną .

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) – „RODO” informuję, że:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z IX Zjazdem Zespołu Szkół nr 1
w Działdowie jest Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4, 13 – 200 Działdowo tel.: 23 697 20 00, mail:
zsnr1@o2.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie możliwy jest pod numerem tel.:
23 697 20 00 lub adresem email: iod@zsnr1.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi IX Zjazdu Zespołu Szkół nr 1
w Działdowie, który odbędzie się w dniach 10 – 11 czerwca 2022 r.
4. Przetwarzaniu będą podlegały dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz wizerunek.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania, określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych oraz koniecznością usunięcia danych
bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w kategoriach identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe jest art.
6 ust.1 lit. a) RODO, czyli zgoda uczestnika.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w kategorii wizerunek (umożliwiający identyfikację) będzie również
dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), jednak zgoda nie będzie wymagana w przypadku zdjęć grupowych,
gdzie poszczególne osoby stanowić będą jedynie część całości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w kategorii zdjęć grupowych (lub nieumożliwiających identyfikację) będzie uzasadniony interes administratora, w tym
przypadku dokumentowanie ważnych wydarzeń, redagowanie biuletynów, tj. art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
8. W związku z organizacją IX Zjazdu Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, dane osobowe uczestników nie będą udostępniane
podmiotom trzecim, będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników szkoły. Za zgodą uczestnika zjazdu,
dane takie jak imię, nazwisko, nazwisko panieńskie mogą być podawane do wiadomości innym uczestnikom Zjazdu,
w celu weryfikacji uczestnictwa w Zjeździe.
9.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a.
prawo dostępu do danych osobowych;
b.
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c.
prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d.
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e.
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. W przypadku uczestnictwa w Zjeździe, podanie danych osobowych w kategorii: identyfikacyjne, adresowe
i kontaktowe jest dobrowolne, ale odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału
w konferencji. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na uczestniczenie w Zjeździe. Uczestnik Zjazdu ma
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu i w zakresie
niezbędnym do udziału w IX Zjeździe Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie.
………………………………..
data i podpis
Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody, wiąże się z brakiem możliwości udziału w zjeździe. Zgoda może
być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku na stronie internetowej szkoły, w tym również
na stronie szkoły na Facebooku oraz materiałach promocyjnych, które ewentualnie powstaną w ramach IX
Zjazdu Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, zgodnie z art 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021.0.1062).
………………………………..
data i podpis

