
KARTA UCZESTNIKA  WARSZTATÓW  

DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW  

realizowanych w ramach projektu „EduAkcja – kontynuacja” 

1. Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………………………………. 

2. Telefon: ………………………………………………………………………………………………………...  

3. E-mail:………………………………………………………………………………. ………………………... 

4. Nazwa szkoły/placówki szkolno-wychowawczej, w której Pani/Pani pracuje: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 5. Proszę zaznaczyć, w których warsztatach chciałby Pan/Pani wziąć udział:   

I. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU "BABCIA NA JABŁONI"(25-26.09.2020)   

II. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU "KRÓLOWA ŚNIEGU" (9-10.10.2020)   

III. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU "ŁYSEK Z POKŁADU IDY"(23-24.10.2020)   

IV. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU "PIOTRUŚ PAN”(20-21.11.2020) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na udział w programie: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europy 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, dalej „RODO”), 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. św. Jana 10, 40-

012 Katowice, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Katowice. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ateneumteatr.pl  

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie Art. 6 lit c RODO. obligatoryjnie w celu 

realizacji zadań określonych przepisami prawa, oraz Art. 6 lit a w sytuacji dobrowolności dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas nieokreślony dla celów archiwalnych.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (z zastrzeżeniem że po upublicznieniu 

usunięcie danych może nie być możliwe) oraz prawo do przenoszenia danych.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Dane nie będą profilowane w rozumieniu RODO oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami.  

 

…………………..                                                                                      ……………………...  

Miejscowość, data                                                                                          Podpis uczestnika 

  

 

mailto:iod@ateneumteatr.pl

