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Teatrownia  
sezon 2019/2012 

Deklaracja uczestnictwa 
w zajęciach Teatrowni w sezonie 2019/2020  
/część dla Stowarzyszenia/ 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….……………….…… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….…… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………….…. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………….……. 

 

Data rozpoczęcia zajęć w sezonie 2019/2020: ………………………………………….…………… 

 

Zgoda rodzica/opiekuna* 

Ja, niżej podpisany/a, jako rodzic/opiekun* prawny, wyrażam zgodę na uczestnictwo 

mojego dziecka w zajęciach teatralnych organizowanych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w 

Opolu, przez Stowarzyszenie „Kochanowski” w sezonie 2019/2020 i zobowiązuje się do 

wnoszenia opłat w wysokości 120zł / 90zł / 50zł (właściwą kwotę proszę zakreślić) miesięcznie z 

ww. Zajęcia do 10 każdego miesiąca za bieżący miesiąc (do 10 września za wrzesień itd.) 

PRZELEWEM na rachunek bankowy CA 86 1940 1076 3036 1115 0000 0000. 

Jednocześnie proszę o przyznanie 50% ulgi ze względu na trudną sytuację materialną 

(niepotrzebne skreślić). W załączeniu zaświadczenie o zasiłku z MOPS / PIT37 za rok 2018* 

(niepotrzebne skreślić).  

Proszę o przyznanie zniżki na „5 – 10 – 15”. 

Zaświadczam, że dziecko jest ubezpieczone i/lub jestem ubezpieczony (niepotrzebne skreślić). 



 
 

 
www.teatropole.pl 

 

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie ”Kochanowski”, Pl. Teatralny 12,45-056 Opole. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adres siedziby wskazany powyżej. 

Przekazane dane osobowe zbieramy w celu przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji wydarzeń, udziału w 
zajęciach, archiwizacji i ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
• wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
• prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

Pozyskane dane osobowe możemy udostępnić m.in.: następującym podmiotom: 

• dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, 
• podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, księgowe,  
• innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych lub upoważnione do przetwarzania danych. 
 
Nie przekazujemy danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane przez okres 
umożliwiający realizacje tego interesu.  
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas 
wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa 
nakazują przechowywać te dane. 
Dane osobowe udostępnione na podstawie zgody będą przetwarzane przez Administratora przez czas udziału w zajęciach 
teatralnych, chyba że wycofa Pani/Pan wyrażoną uprzednio zgodę. 

Osobie, której dane osobowe Administrator przetwarza, przysługują następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych może Pan/Pani w dowolnym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że 
będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne dla celów związanych u udziałem w zajęciach teatralnych. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

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

           /miejscowość i data/                                                                    /czytelny podpis/
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Deklaracja uczestnictwa 
w zajęciach Teatrowni w sezonie 2019/2020  
/część dla Uczestnika/ 

Imię i nazwisko Koordynatora: Beata Wnęk - Malec 

Telefon kontaktowy: +48 600 887 677 

e-mail: bwmalec@gmail.com 

Imię i nazwisko Uczestnika, grupa: …………………………………………………………………….…… 

Imię i nazwisko Prowadzącego /bądź Prowadzących/: ……………………………………………………. 

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

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

e-mail / telefon: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Tabela opłat  

Uczestnik biorący udział  
w jednych dwugodzinnych zajęciach w tygodniu  

/jeden Prowadzący/ 
50zł 

Uczestnik biorący udział  
w dwóch dwugodzinnych zajęciach w tygodniu  

/dwóch Prowadzących/ 
90zł 

Uczestnik biorący udział  
w trzech dwugodzinnych zajęciach w tygodniu  

/trzech Prowadzących/ 
120zł 

 

W przypadku ciężkiej sytuacji materialnej można starać się o 50% zniżkę – proszę o napisanie podania 
i uzasadnienie. Zniżka przysługuje też rodzeństwu, które uczestniczy w zajęciach – zniżka nosi nazwę 
„5 – 10 – 15”. 

Numer konta CA 86 1940 1076 3036 1115 0000 0000, płatne do 10. każdego bieżącego miesiąca.  

Jeżeli ktoś z różnych przyczyn chce wcześniej zakończyć uczestnictwo w zajęciach – musi złożyć 
rezygnację (na piśmie lub mailowo). Bez takiej rezygnacji opłaty będą dalej naliczane! 


