KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY MATURA 2019
1. DANE PERSONALNE (uczestnika)
Nazwisko ………………………………………………………………………………..
Imię (imiona) …………………………………………………………………………..

2. DANE DO RACHUNKU (dane rodzica lub opiekuna)
Nazwisko ……………………………………………………………………………….
Imię (imiona) …………………………………………………………………………...
Ulica ……………………………………………………………………………………
Nr domu ……………………………

Nr mieszkania ………………………....

Kod pocztowy …………………………………………….
Miejscowość ……………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………………

3. PREFERENCJE SZKOLENIOWE
Wybór kursu (właściwe zakreślić):
Biologia:

P R

Chemia:

P R

Matematyka:

P R

P - podstawowy

R - rozszerzony

4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KURSIE
Deklaruję chęć uczestnictwa w kursie przygotowawczym do matury 2019 i zobowiązuję się do
płatności w wysokości ……………………………………
jednorazowo*

ratalnie (dwie raty) *

……………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna)

ratalnie (cztery raty)*
…………………………………..
(podpis uczestnika kursu)

5. OŚWIADCZENIA
☐ Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem uczestnictwa w kursie przygotowawczym do
matury 2018 i akceptuję określone w nim warunki.
☐ Oświadczam, że powyższe dane przedstawione przeze mnie odpowiadają stanowi faktycznemu i
jestem świadomy/a odpowiedzialności jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.
……………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna)

…………………………………..
(podpis uczestnika kursu)

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W AKADEMII MATURZYSTY
☐* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Maturzysty w Zamościu danych
osobowych zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym w celu organizacji edukacji dziecka.
*(zaznaczenie krzyżyka x przy formule oznacza wyrażenie zgody, pusty kwadrat oznacza brak
zgody)
Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr
2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO

oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, iż:


Administratorem wymienionych danych osobowych jest Akademia Maturzysty w Zamościu,
ul. Orla 1B/5, 22-400 Zamość;



Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji edukacji dziecka
oraz w obsłudze finansowo-skarbowej;



Podstawą przetwarzania tych danych jest moja dobrowolna zgoda (art. 6 ust.1 lit a. RODO);



Brak wyrażenia zgody skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w kursie;



Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania na kursy prowadzone przez
Akademię

Maturzysty

oraz

przechowywane

do

momentu

wygaśnięcia

obowiązku

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych;


Dane będą przekazywane jedynie organom nadzorczym posiadających uprawnienia do
sprawowania kontroli nad działalnością;



Posiadam prawo dostępu do treści wymienionych danych 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;



Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż
przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

……………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna)

* właściwe podkreślić

…………………………………..
(podpis uczestnika kursu)

