
WARSZTATY – FILM FABULARNY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skany podpisanych i wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres: opolskielamy@gmail.com lub 
przynieść osobiście do Kina Meduza – ul. Oleska 45, Opole.

Termin
realizacji

warsztatów
17-22 październik 2022 r.

Nazwisko

Imię

Wiek

Adres 
zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

mailto:opolskielamy@gmail.com


Ochrona Danych Osobowych (RODO)

W związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz 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 przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1.

Informujemy, że:

1. Administratorem zbieranych   danych   osobowych   jest:   Stowarzyszenie Opolskie Lamy,
Kino Meduza, ul. Oleska 45, 45-052 Opole, 515 750 778, e-mail:opolskielamy@gmail.com.

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie warsztatów filmowych w Kinie Meduza.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych,   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w warsztatach. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w warsztatach.

5. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana będą  podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.

Mając na uwadze powyższe:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników warsztatów zgodnie z
ww. celem oraz na określony w pkt. 8 okres.

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestników
warsztatów poprzez publikację zdjęć oraz materiałów filmowych przez Stowarzyszenie
Opolskie  Lamy na  potrzeby  realizacji  i  promocji  działań  instytucji  na  stronach  www, w
publikacjach  oraz za  pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów dystrybucji
informacji wyłącznie w kontekście  warsztatów  organizowanych  przez Stowarzyszenie
Opolskie Lamy.

Niniejsza zgoda:
Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne.
Zgoda  dotyczy  wszelkich  zdjęć  z  udziałem  Uczestników  warsztatów,  wykonanych podczas
działań związanych z udziałem w warsztatach filmowych organizowanych przez Stowarzyszenie
Opolskie Lamy.

Opole, dnia:………………………….. Podpis…………………………………


