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KARTA UCZESTNIKA WARSZTATÓW ZIMOWYCH 

WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z uczestnictwem w warsztatach zimowych organizowanych przez TWÓRCZY UL URSZULA TŁOMAK 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych nr 679/2016 z 27 kwietnia 2016 r. w poniższym zakresie: 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 

Imiona i nazwiska 
rodziców / opiekunów 
prawnych 

 

Dane kontaktowe Tel. 1 

Tel. 2 

Dane kontaktowe osób 
upoważnionych do 
odbioru uczestnika 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urszula Tłomak działającą pod firmą TWÓRCZY UL URSZULA 
TŁOMAK z siedzibą w Krakowie (31-751) przy ul. Bulwarowej 31/28 wpisana do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5521541907, REGON 382527286. Dane 
kontaktowe Administratora: kontakt@tworczyul.pl. 

2. Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. 
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ww. firmy usługi informatyczne, 

hostingowe, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane mogą być przekazane również odpowiednim 
organom publicznym. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania przez firmę TWÓRCZY UL URSZULA 
TŁOMAK usług na Pani/Pana rzecz. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze 
podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów 
marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z 
RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, a także prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 
 

……………………….………………….…………… 

data, miejsce 

……………………….………………….…………… 

podpis osoby wyrażającej zgodę 


