Formularz zgłoszeniowy
I.

II.

Dane organizatora Klubu:
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek
tel. +48 22 778 80 33 w godz. od pon. do pt. od 10.00 do 16.00, e-mail: klub@muzeumpilsudski.pl
Dane nauczyciela:
imię i nazwisko:

adres zamieszkania/województwo:

nazwa i adres szkoły:

tel. kontaktowy:

adres e-mail:

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku w celu:
□ realizacji projektów dedykowanych dla nauczycieli historii przygotowanych przez Muzeum, w tym nieodpłatnych szkoleń,
spotkań i zjazdów nauczycieli historii;
□ promocji wydawnictw i działalności Muzeum, w tym przesyłania zaproszeń, materiałów dydaktycznych i informacji
związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną Muzeum oraz kartek okolicznościowych;
□ promocji działalności innych podmiotów dedykowanej dla nauczycieli.
IV. W przypadku udziału w projekcie, szkoleniu lub zjeździe realizowanym przez Muzeum:
□ wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo w czasie realizacji projektu,
szkolenia lub zjazdu organizowanego przez Muzeum dla członków Klubu Nauczyciela Historii oraz wykorzystanie tak
utrwalonego wizerunku na potrzeby dokumentacji wydarzenia i jego promocji oraz promocji działalności edukacyjnej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w tym na umieszczanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem na stronie
internetowej Muzeum oraz stronach serwisów społecznościowych Muzeum, jak również w materiałach promocyjnych.
V. Zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem, poprzez kontakt e-mail na adres: rodo@muzeumpilsudski.pl lub pisemnie na adres Muzeum.

…………………………………………….…………………………………….
(data i czytelny podpis)

*zaznaczyć właściwy □

1

Klauzula informacyjna dla członków „Klubu Nauczyciela Historii”
działającego przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) – „RODO” informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych członka Klubu jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29 , 05-070
Sulejówek.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem
administratora danych.

3.

Podane w formularzu zapisu do Klubu dane osobowe członka Klubu będziemy przetwarzać w następujących celach:

4.

−

w celu realizacji projektów dedykowanych dla nauczycieli historii przygotowanych przez Muzeum, w tym nieodpłatnych
szkoleń, spotkań i zjazdów nauczycieli historii;

−

promocji wydawnictw i działalności Muzeum, w tym przesyłania zaproszeń, materiałów dydaktycznych i informacji
związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną Muzeum oraz kartek okolicznościowych – w zakresie udzielonej przez
członka Klubu zgody;

−

promocji działalności innych podmiotów dedykowanej dla nauczycieli - – w zakresie udzielonej przez członka Klubu zgody.

Dane osobowe członka Klubu są przetwarzane na następujących podstawach:
−

wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie realizacji projektów dedykowanych dla nauczycieli historii, w tym
nieodpłatnych szkoleń, spotkań i zjazdów nauczycieli historii (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

−

zgoda członka Klubu – w zakresie, w jakim dane osobowe członka Klubu są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit
a) RODO);

5.

W zakresie w jakim podanie przez członka Klubu danych następuje w celu wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie
realizacji projektów dedykowanych dla nauczycieli historii, ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji tej umowy.

6.

Dane osobowe członka Klubu mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył
przetwarzanie danych (m.in. prowadzący warsztaty, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty
elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.

7.

Dane osobowe członka Klubu nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

8.

Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane:

9.

−

przez cały okres członkostwa w Klubie oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym ustało członkostwo w Klubie, w
odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie realizacji projektów
dedykowanych dla nauczycieli historii, a także później tj. do momentu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń
stron;

−

do czasu wycofania zgody – w odniesieniu do danych przekazanych na podstawie zgody.

Dane osobowe członka Klubu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, członkowi Klubu przysługują następujące prawa:
a)

prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,

b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c)

prawo do wniesienia sprzeciwu;

d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
f)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

Otrzymałam/em …………………………………………….…………………………………….
(data i czytelny podpis)
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