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Kwestionariusz osobowy kursu Girls go IT
DANE OSOBOWE UCZESTNICZKI KURSU
(wypełnić drukowanymi literami)
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres e-mail
Adres do korespondencji
(wraz z kodem pocztowym)

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem kursu Girls go IT oraz zobowiązuję się do
jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na udział córki w formach zajęć na zasadach określonych w Regulaminie kursu
Girls go IT.
Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym
kwestionariuszu.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach
dotyczących danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu.

…………………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 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)
[Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:
1. Dane osobowe Uczestniczki kursu (dalej dane osobowe) będą przetwarzane na podstawie
zgody jej rodzica / opiekuna prawnego tj. w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach
wskazanych w poniższym oświadczeniu zgody;
2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dwóch niżej wymienionych
celach jest niezbędne do udziału w kursie. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody udzielonej w tych celach będzie skutkowało
brakiem możliwości dalszego udziału w kursie;
3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałych celach nie jest
warunkiem koniecznym udziału w kursie. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody udzielonej w tych celach nie będzie
skutkowało brakiem możliwości dalszego udziału w kursie;
4. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać przesyłając
na adres e-mail girlsgoit@informatyka.agh.edu.pl skan własnoręcznie podpisanego przez
rodzica/opiekuna prawnego dokumentu zawierającego oświadczenie w tej sprawie;
5. Pozostałe informacje wymagane przepisami art. 13 ust. 1 i 2 RODO zostały udzielone na
etapie postępowania rekrutacyjnego do kursu i nie uległy zmianie, zatem zgodnie
z przepisami art. 13 ust. 4 RODO nie ma potrzeby ponownie ich udzielać.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki .............................................................,
w następujących celach:


uczestnictwa w kursie Girls go IT – w tym obsługi oraz udokumentowania przebiegu kursu
(zgoda niezbędna do udziału w kursie);
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utrzymywania kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym celem zbadania losów
zawodowych Uczestniczki po ukończeniu kursu (zgoda niezbędna do udziału w kursie);



otrzymywania informacji o świadczonych przez AGH usługach edukacyjnych (zgoda nie
jest wymagana, aby wziąć udział w kursie - w razie niewyrażania zgody proszę skreślić);



otrzymywania informacji o wydarzeniach, konkursach, konferencjach, ankietach,
prowadzonych

kampaniach

promocyjnych,

reklamowych

i

innych

działaniach

marketingowych związanych z działalnością AGH (zgoda nie jest wymagana, aby wziąć
udział w kursie- w razie niewyrażania zgody proszę skreślić);

………………………………………….………..
(miejscowość i data)

..………………………………………………….………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

