
Załącznik nr 1 

Formularz Zgłoszeniowy 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAJĘCIACH:  

[wypełnia Organizator] 

ORGANIZATOR: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 

im. Rodziny Ulmów w Markowej 

KOORDYNATOR: ………………………….. | ........................................@muzeumulmow.pl 

CENA: ………….. zł brutto 

PLATFORMA: ………………………………….  

[wypełnia Opiekun grupy] 

NAZWA ZAJĘĆ [TEMAT] ………………………………………………………………………………………………………. 

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

TERMIN: ………………………………………… 

 

DANE DOTYCZĄCE GRUPY: 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY: …………………………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL OPIEKUNA GRUPY: ……………………………………………………………………………………….. 

KLASA: ……………………………………………… 

LICZBA UCZESTNIKÓW: ……………………. 

UWAGA! W przypadku Uczestników nieletnich Opiekun grupy zaświadcza, że posiada 

aktualne i obowiązujące oświadczenia od prawnych opiekunów dotyczące udostępniania 

wizerunków wspomnianych Uczestników. 

 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ (ZAZNACZYĆ POPRZEZ X): 

Nie dotyczy ☐ Tłumacz PJM ☐ Inne: …………………………………………………………………………………… 

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

 

 



DANE DO FAKTURY: 

UWAGA! Wypełnić w przypadku chęci otrzymania Faktury. Niepodanie danych do Faktury 

jest jednoznaczne z akceptacją otrzymania Paragonu fiskalnego.  

 

NABYWCA 

NAZWA: 

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

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

..................................................................................................................................................... 

ADRES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ODBIORCA 

NAZWA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ FAKTURĘ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TERMINY: [wyjaśnienie: wypełnia Organizator] 

 Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać na adres 

Koordynatora do ………………. r. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest 

jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu uczestnictwa w Zajęciach 

on-line organizowanych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 



 Wraz z informacją o zakwalifikowaniu się zostaną przesłane dane do przelewu. 

Przelewu można dokonać przed Zajęciami lub po wykonaniu usługi zgodnie z 

wystawioną fakturą. 

 Faktura lub Paragon zostaną przesłane na wskazany adres. 

 Zwrot opłaty za uczestnictwo możliwy po pisemnej rezygnacji z wydarzenia przesłanej 

na adres Koordynatora najpóźniej do dnia wskazanego w formularzu zgłoszeniowym. 

Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu opłaty za uczestnictwo. 

 

Link do wydarzenia zostanie wysłany 2 dni przed Zajęciami. 

 

UWAGA: 

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem formularza zgłoszeniowego. Uczestnik lub grupa ma prawo 

zrezygnować z udziału w Zajęciach. W przypadku rezygnacji z Zajęć, Uczestnik lub grupa ma 

prawo przedstawić Organizatorowi osobę, która mogłaby uczestniczyć w Zajęciach na jego 

miejscu. Jeśli zakwalifikowany Uczestnik lub grupa nie znajdzie w zamian innej osoby może 

nastąpić zwrot opłaty za uczestnictwo – zwrot możliwy przy pisemnej rezygnacji z Zajęć  

przesłanej na adres Koordynatora najpóźniej do dnia wskazanego w Formularzu 

Zgłoszeniowym. Po tym terminie nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Zajęciach oraz 

zwrotu opłaty za uczestnictwo. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, 

zmiany terminu, Koordynatora. Rezygnacja jest ważna tylko pod warunkiem przesłania 

pisemnej rezygnacji z Zajęć na adres Koordynatora.  

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą: Markowa 
1487, 37 120 Markowa. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne 
będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji jest Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowe im. Rodziny Ulmów w Markowej, 1487, 37-120 Markowa 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji Warsztatów. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług. 

Można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony 

danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@muzeumulmow.pl 

3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane będą w celu rezerwacji oraz 

realizacji zajęć online na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„RODO”), w celach archiwalnych i dowodowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych 

(art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających 

ze świadczonych usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą 

elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych 

przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu 

względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane 

jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

6. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla 

celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną na adres Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów z siedzibą w Markowej, 1487, 37-120 Markowa lub na adres mailowy: 

iodo@muzeumulmow.pl. 

7. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8.Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000). 

9.Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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