
Formularz zgłoszeniowy 

Deklaruję swój udział w warsztatach muzyczne dla prowadzących chóry i zespoły 

śpiewacze oraz zespoły wokalne dziecięce lub młodzieżowe TSKN 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. 

2. Adres do korespondencji……………………………………………………………………… 

3. Nr telefonu……………………………………………………………………………………. 

4. Email………………………………………………………………………………………….. 

5. Wiek…………… 

6. Głos (sopran, alt, tenor, bas)………………………………………… 

7. Nazwa prowadzonego przez siebie zespołu; koło DFK 

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

8. Rodzaj zespołu  (chór mieszany, zespół śpiewaczy, zespół dziecięcy, duet itp.) 

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

9. Proszę opisać swoje doświadczenie muzyczne (np. ukończoną szkołę muzyczną, wcześniej 

prowadzone zespoły, biegłość w czytaniu nut, szkolenia/warsztaty)  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

10. Proszę zaznaczyć, w którym terminie warsztatów deklarujecie Państwo uczestnictwo 

(zachęcamy do uczestnictwa w obu terminach warsztatowych – prosimy w tym przypadku 

zaznaczyć dwie daty) 

 

      01.09.2018 r. 

 

  29.09.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie RODO   

 
„Warsztaty muzyczne dla prowadzących chóry i zespoły śpiewacze oraz zespoły wokalne dziecięce i 

młodzieżowe TSKN” 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji zadania: „Warsztaty 

muzyczne dla prowadzących chóry i zespoły śpiewacze oraz zespoły wokalne dziecięce i młodzieżowe 

TSKN”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia jest Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. Konopnickiej 6,  45-004 Opole. 

…………………..………………………... 
Podpis  

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(am) poinformowany(na), iż 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do moich 

danych i ich poprawiania.  

Ponadto powiadomiono mnie, iż: 

1) Administratorem danych osobowych mojego dziecko jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim, w strukturach którego Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Hassa, 

email: iodo@skgd.pl 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych związanych z realizacją zadania 

„Warsztaty muzyczne dla prowadzących chóry i zespoły śpiewacze oraz zespoły wokalne 

dziecięce i młodzieżowe TSKN” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, 

3) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz 

merytorycznego projektu „Warsztaty muzyczne dla prowadzących chóry i zespoły śpiewacze oraz 

zespoły wokalne dziecięce i młodzieżowe TSKN” tj. przez okres 5 lat licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

4) posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) moje dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6) Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, 

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, 

8) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu poprawnej realizacji 

projektu „Warsztaty muzyczne dla prowadzących chóry i zespoły śpiewacze oraz zespoły wokalne 

dziecięce i młodzieżowe TSKN”. 

 

 

…..………..………… 
Podpis  

 


