FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko: ...........................................................................
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Kania, prowadząca działalność pod firmą:
Paulina Kania – Creative Designing & Po Prostu Włoski, z siedzibą w: Józefin 33, 23-155 Zakrzew,
NIP: 715 19 40 093. Dane kontaktowe: tel. +48 519 873 032, adres e-mail: lekcje@poprostuwloski.pl
Skype: poprostuwloski (poprostuwloski@outlook.com)
2. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane do celu przeprowadzania lekcji z języka włoskiego
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).
3. Dane te będą przechowywane w formie papierowej w siedzibie firmy w miejscu niedostępnym dla osób
trzecich (w formie tego formularza oraz dziennika zajęć) oraz elektronicznie w skrzynce pocztowej,
książce telefonicznej oraz na liście kontaktów programu Skype (jeśli wykorzystywany). Dane te będą
przechowywane na czas współpracy i będą podlegały archiwizacji do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
4. Treść korespondencji elektronicznej może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji,
jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że
jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi
roszczeniami z Twojej strony.

Dane oraz zgody (niepotrzebne skreślić):
Adres e-mail: .....................................................
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na kontakt drogą poczty elektronicznej na wskazany wyżej adres w
celu kontaktu oraz wysyłania materiałów związanych z lekcjami języka włoskiego.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej na wskazany wyżej
adres informacji o nowościach, produktach, usługach, promocjach i ofertach związanych z działalnością Po
Prostu Włoski.
Numer telefonu: ................................................
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na kontakt telefoniczny i sms-owy w celu uzgodnienia lub
modyfikacji terminów lekcji.
Login Skype: .......................................................
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na dodanie mnie do listy kontaktów w celu przeprowadzania lekcji
online.
Chcę otrzymywać fakturę / Nie chcę otrzymywać faktury.
Dane do faktury (w przypadku chęci otrzymywania jej):
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Data

Podpis

