FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VI OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM MŁODYCH
ŁAŃCUT 2020

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………..…
2. Numer Pesel ………………………………………………………………………………………………….….
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………….……..
4. Telefon uczestnika ……………………………………………………………………………………………….
5. Imiona Rodziców/Prawnych opiekunów …………………………………………………………..…………….
6.

Numer telefonu Rodziców/Prawnych opiekunów ……………………………………………………………….

7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika Forum (np. na co uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje leki na stałe
i w jakich dawkach?)……………………………………………………………………………………………..
8. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz programem VI OFM, dostępnymi na stronie internetowej:
facebook.com/OgolnopolskieForumMlodych zgłaszam swój udział/ udział mojego dziecka*/ w VI Ogólnopolskim Forum
Młodych w Łańcucie w dniach 30.04 - 03.05. 2020 r., organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Prowincja Przemyska i akceptuję zasady przyjęte przez organizatorów spotkania.
……………………………...…..……...……………………
data i podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna prawnego
9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych mojego dziecka/danych rodziców uczestnikaopiekunów prawnych */ przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska gromadzonych w celu
przyjęcia mojego zgłoszenia i udziału w Ogólnopolskim Forum Młodych w Łańcucie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika Forum / Rodzic / Opiekun prawny*

10. OŚWIADCZENIE ZGODY: OSOBA PEŁNOLETNIA / RODZIC / OPIEKUN PRAWNY*
Ja, niżej podpisany/a:
……….....................………………………………………………….....……………………………………………………………..
Imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych mojego dziecka*/ zawartych w powyższym formularzu.
Dane podaję dobrowolnie zgodnie z art.6 ust 1 pkt. a 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na publikację moich zdjęć /zdjęć mojego dziecka*/ uczestnika Forum w publikacjach papierowych
i elektronicznych w tym internetowych prowadzonych przez Zgromadzenie sióstr Służebniczek NMP NP.

11 . Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi,
w przypadku zagrożenia mojego zdrowia lub życia, przez organizatora lub opiekunów w czasie trwania Ogólnopolskiego Forum
Młodych. Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w spotkaniu.
12. Zobowiązuję się pokryć koszty udziału (130 PLN), które obejmują ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie i inne
materiały. Wpłata bezzwrotnej zaliczki (50 PLN) na konto bankowe: BANK PeKaO 57 1240 2568 1111 0010 0953 3988,
z dopiskiem „Imię i Nazwisko, zaliczka Forum Młodych”, oraz 80 PLN w dniu rozpoczęcia Forum.

……………………………..…………
data i podpis

*właściwe podkreślić
Klauzula Informacyjna.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Administratorem Danych Osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska,
ul. Kapitulna 5, 37-700 Przemyśl. tel. 16 678 21 60, e-mail: ss_przemysl@pro.onet.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji Ogólnopolskiego Forum Młodych w związku
z wyrażeniem zgody na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane.
Odbiorcami danych będą współorganizatorzy Ogólnopolskiego Forum Młodych.
Informuję, że przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować
brakiem możliwości udziału w Ogólnopolskim Forum Młodych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, skwer Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiot@episkopat.pl.

…….………………………………………………………
czytelny podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna prawnego

