
Taneczna (spec. Street Dance)

Technika taneczna
Rok 

rozpoczęcia

Rok 

zakończenia

Czas 

trwania

Ilość godzin

tygodniowo
Instytucja kształcąca

Klasa 
Musicalowa Taneczno-Teatralna

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Klasy Taneczne

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"

Współorganizacja - Klub Sportowy AD ASTRA

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Adres zamieszkania (korespondencyjny):

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

ADNOTACJE I OSIĄGNIĘCIA
(udział kandydata w wydarzeniach o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym, osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz inne dodatkowe informacje z 

zakresu teatru, sztuki i sportu)

Numer egz.

Imię i nazwisko:

Płeć:

Data urodzenia:

E-mail kontaktowy:

Miejsce na zdjęcie

Dane kandydata

DOŚWIADCZENIE TANECZNE KANDYDATA
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………………...……...………………………………………………………………

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata

RODO: Aby kandydat mógł przystąpić do egzaminu konieczna jest zgoda rodzica (lub opiekuna prawnego) na czynności związane z 

przeprowadzeniem egzaminu oraz rekrutacją do klasy o profilu taneczno-teatralnym Liceum Ogólnokształcącego w 

Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport" realizowanej przy współpracy z Klubem Sportowym AD 

ASTRA. Czynności te zawierają kontakt zwrotny do rodzica w sprawie wyników rekrutacji, nagrywanie jak i wykorzystanie 

wizerunku dziecka do celów rekrutacyjnych i promocji tego wydarzenia przez Klub Sportowy Ad Astra oraz Międzynarodową Szkolę 

Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport" .

Działając w imieniu własnym oraz małoletniego, oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Klub Sportowy AD ASTRA z siedzibą w Łodzi, 93-257, ul. Śląska 82/6. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej zwane Rozporządzeniem) informujemy, iż Klub Sportowy AD ASTRA w Łodzi przetwarza dane osobowe. W związku z 

powyższym zawiadamiamy, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy AD ASTRA

b) inspektorem ochrony danych w Klubie Sportowym AD ASTRA jest Aleksandra Lewy, e-mail: biuro@adastra-lodz.pl

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu: komunikacji z Państwem, przedstawienia Państwu oferty programowej klasy taneczno-

teatralnej, przeprowadzenia procesu weryfikacji kandydatów oraz rekrutacji (zakończonej z dniem zamknięcia listy uczniów w klasie taneczno-

teatralnej oraz ogłoszonej publicznie przez Międzynarodową Szkolę Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"); podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a), b) i c) Rozporządzenia. 

d) w związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez 

administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT

e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

f) dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania danych jest zawarta z Panią/Panem umowa, albo obowiązek prawny ciążący na Administratorze – do czasu upływu terminów 

wynikających z przepisów szczególnych regulujących ciążące na Administratorze obowiązki; 

g) osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania i zaprzestania przetwarzania danych”

h) osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji zobowiązań.

☐ TAK / ☐ NIE 

2. Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Klub Sportowy AD ASTRA w celach marketingowych, w tym w celu 

reklamowania i oferowania mi prowadzonej przez Klub Sportowy AD ASTRA działalności sportowej, przesyłania newslettera informacyjnego 

Klubu. 

☐ TAK / ☐ NIE

3. Nieodpłatne utrwalanie mojego i małoletniego wizerunku i głosu w materiale filmowym, fotograficznym lub dźwiękowym, realizowanym 

przez lub na zlecenie Klubu Sportowego AD ASTRA w związku z udziałem małoletniego w egzaminie oraz rekrutacji do klasy taneczno-

teatralnej współorganizowanej przez Klub Sportowy AD ASTRA, na nie ograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie tak utrwalonego 

wizerunku na następujących polach eksploatacji (przetwarzania): 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – dotyczy utrwalania wybraną techniką, zapisu magnetycznego, jak również techniką cyfrową lub 

w jakikolwiek inny sposób (bez ograniczeń ilościowych), wprowadzania do pamięci komputera, a także retuszu wizerunku małoletniego i 

obróbki cyfrowej.

c) w zakresie rozpowszechniania, w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, lub telekomunikacyjnych, nadawania, 

odtwarzania, w tym w telewizji, internecie, na pokazach, promocjach, wydarzeniach, przy czym prawo to ma charakter ponadgraniczny i 

nieograniczony w czasie.

☐ TAK / ☐ NIE 

4. Wykorzystanie danych do kontaktu (związanego z realizacją/obsługą procesu egzaminacyjnego i rekrutacyjnego) za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

☐ TAK / ☐ NIE
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