
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Kurs jest realizowany w ramach projektu Stowarzyszenia Vox Humana “Witaj w Polsce” finansowanego przez Polsko
– Amerykańską Fundację Wolności

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo

Termin przyjazdu do Polski:

Adres e-mail, tel. kontaktowy:

W przypadku zakwalifikowania mnie na kurs zobowiązuję się do uczestnictwa w nim od chwili
rozpoczęcia do zakończenia.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z p.zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Stowarzyszenie Vox Humana, reprezentowaną przez Agatę Marek, Prezesa Zarządu moich danych osobowych
podanych na potrzeby projektu pt. Witaj w Polsce, w celu realizacji czynności związanych z realizacją projektu, a w szczególności
wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu, kontroli, w ramach realizowanego projektu oraz
przeprowadzanych na zlecenie PAFW ewaluacji. Zostałem poinformowany o dobrowolności podania moich danych osobowych, o
tym, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich poprawiania. Przysługuje mi też prawo odwołania zgody na
przetwarzanie moich danych poprzez złożenie Stowarzyszenie Vox Humana, reprezentowanej przez Agatę Marek pisemnego
oświadczenia.
Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za
ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie Vox Humana z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich osobistych informacji.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Vox Humana z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 24b/16,
02-512 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 525-234-40-49, KRS: 0000226173. Twoje dane przetwarzamy
na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Masz prawo dostępu
do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą
o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do
Prezydenta m. st, Warszawy. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: agata_marek@o2.pl

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych przez Stowarzyszenie Vox Humana.

Podpis
uczestnika/uczestniczki:

Kontakt: Agata Marek, agata_marek@o2.pl

Kom: 501 022 598

mailto:agata_marek@o2.pl

