FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES E-MAIL:

NR TELEFONU:

NAZWA KURSU/WARSZTATU

REGULAMIN:
1. Warunkiem koniecznym do wpisania na listę uczestników jest:
a) wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres muzeumfoto@byd.pl,
b) opłata za udział w kursie/warsztacie na wskazany poniżej nr konta oraz dostarczenie
dowodu wpłaty wraz z formularzem:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
Tytułem: „Opłata za kurs …. (imię i nazwisko Uczestnika)”
2. W przypadku rezygnacji z kursu/warsztatu z powodu ważnych przypadków losowych w okresie
minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem, wpłacona kwota będzie zwracana w całości. W przypadku
rezygnacji w terminie późniejszym lub w bez ważnych powodów losowych lub w trakcie trwania
kursu, wniesiona wcześniej opłata podlega zwrotowi jedynie w zakresie niewykorzystanych przez
Uczestnika godzin zajęciowych, po potrąceniu przez Organizatora faktycznych kosztów poniesionych
w związku z organizacją kursu dla Uczestnik. O ewentualnej rezygnacji należy poinformować
Organizatora na piśmie.
3. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku oraz jego publikację poprzez
umieszczanie zdjęć i filmów na stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych
oraz w materiałach drukowanych – w ramach działań informacyjno-promocyjnych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Bydgoszcz, dnia …………………………
❑ oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (w załączeniu) i zasadami przetwarzania moich danych
osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w myśl
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), zwanego dalej
„RODO”.
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w celach marketingowych i reklamowych środkami
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
na kontakt ze strony Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz,
z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących,
zgodnie z art. 172 §. 1. Prawa telekomunikacyjnego oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Informujemy, iż administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
z siedzibą: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Z administratorem danych można się skontaktować
poprzez adres e-mail: rektorat@byd.pl +48 52 567 00 48 lub pisemnie na adres: ul. Garbary 2, 85-229
Bydgoszcz.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
poprzez e-mail: iodo@byd.pl lub telefonicznie pod numerem +48 52 567 00 48 lub pisemnie na
adres: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

_______________________
Podpis

