
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ  OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH 

 

Imię i nazwisko kursanta  …………………………………………………………………………………….. 

Nazwa kursu …………………………………………………………………………………..………………… Semestr: ..…….………….. - ………………..…… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………..………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………… 

I. Oświadczenie 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie  moich danych osobowych przez Ośrodek Postaw Twórczych wskazanych w 

Oświadczeniu uczestnika zajęd w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach.  

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż : 

1) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w zajęciach 

…………………………………………………………………………………….  zgodnie z Regulaminem zajęd oraz ewentualnego 

dochodzenia roszczeo z tej umowy/umów przez czas jej trwania a także dochodzenia ewentualnych 

roszczeo z tej umowy/umów; 

3) dane osobowe (imię i nazwisko uczestnika) mogą zostad udostępnione na stronie internetowej www.opt-

art.net oraz na portalach społecznościowych Ośrodka takich jak facebook, w celach promocyjnych 

związanych z upowszechnianiem działalności OPT; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich; 

5) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można 

zgłaszad na adres e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby administratora danych; 

6) mam prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i kontynuacji umowy. Strona jest zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia lub wypowiedzenie 

umowy. 

II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z 

działalnością Ośrodka Postaw Twórczych 

Wyrażam (Nie wyrażam)* zgodę (-y) na wykorzystanie zdjęd, nagrao muzycznych lub filmowych z moim wizerunkiem  

powstałych podczas zajęd lub organizowanych wydarzeo przez Ośrodek Postaw Twórczych w celach promocyjnych 

związanych z upowszechnianiem działalności OPT. */niepotrzebne skreślid/  

 

Podpis uczestnika …………………………………………………………………….. 

III. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych 
ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.   

IV. Oświadczam także że : 
1. Zapoznałam/łem się z programem zajęd. 
2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję Regulamin uczestniczenia w zajęciach artystycznych 

organizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych w ramach edukacji kulturalnej. 
 
 
 

Data ….......................................               podpis uczestnika  ............................................................... 

http://www.opt-art.net/
http://www.opt-art.net/

