
 

…………………………………………………………………………………... 

(data, czytelny podpis) 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego 
ul. Grudziądzka 5/7 

87-100 Toruń 
mail: kontakt@faj.org.pl 

tel: +48 575 180 509 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WARSZTATY PRZYRODNICZE 

 

DANE UCZESTNIKA (DZIECKO) 

Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DANE OSOBY DO KONTAKTU (RODZIC/OPIEKUN) 

Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję  Regulamin Warsztatów Przyrodniczych.  

Wyrażam zgodę na (proszę zaznaczyć odpowiednie pola): 

□  □ przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej i uczestnika zajęć zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 5/7 
w celu uczestnictwa w zajęciach w ramach warsztatów przyrodniczych „Mały Naukowiec” (zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

□  rejestrowanie wizerunku Uczestnika podczas zajęć organizowanych przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego 
oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz na profilu 
facebook Fundacji, jak również ulotkach, broszurach i innych materiałach promocyjnych Fundacji (zgodnie 
z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 29 kwietnia 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 666). 

□ przesyłanie drogą elektroniczną (SMS, email) informacji o warsztatach przyrodniczych (zgodnie z ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r., Dz.U.  z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

 

 

 

 



 

…………………………………………………………………………………... 

(data, czytelny podpis) 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego 
ul. Grudziądzka 5/7 

87-100 Toruń 
mail: kontakt@faj.org.pl 

tel: +48 575 180 509 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WARSZTATY PRZYRODNICZE 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Fundacja 
Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 5/7, kod pocztwoy 87-100. 

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego 
dziecka/podopiecznego w warsztatach przyrodniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której 
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).  

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej 
– jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz 
Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom:  

−  osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą 
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;  

− podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,  
np. księgowość; 

4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały 
zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny 
z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.  

5. Masz prawo zwrócić się do nas (mailowo: kontakt@faj.org.pl lub telefoniczne +48 575 180 509) z żądaniem 
dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz 
wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.  

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie 
danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.  

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w warsztatach. 
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