……………………………..
Miejscowość, data

………………………………………………..
Imię i Nazwisko
……………………………………………….
Adres
……………………………………………….
nr telefonu

Centrum Kultury Gminy Kutno
Leszczynek 49 A
99 – 300 Kutno
FORMULARZ ZWROTU OPŁATY ZA ZAJĘCIA
I. NAZWA ZAJĘĆ
…...........................................................................................................................................................................
II. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
…...........................................................................................................................................................................
III. ZADEKLAROWANY SPOSÓB ZWROTU OPŁATY:
zwrot na rachunek bankowy.
Numeru rachunku bankowego
…………………………………………………………………………………………………………… …..................
IV. PRZYCZYNA ZWROTU OPŁATY
odwołanie zajęć przez Centrum Kultury Gminy Kutno związane z sytuacją epidemiczną
….................................
Data i podpis
Wypełniony formularz proszę przesłać mailem na adres: sekretariat@ckgk.pl

KWOTA DO WYPŁATY (WYPEŁNIA CKGK)

….................................
Data i podpis pracownika CKGK

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Kutno z siedzibą w Leszczynek 49a, 99300 Kutno;
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@ckgk.pl;
3) Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zwrotu opłaty wniesionej za zajęcia odwołane z powodu
ograniczeń nałożonych w związku z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV 2;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego pkt 4,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
8) Pani/Pana dane będą/nie będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
czyli przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

