KARTA UCZESTNICTWA
w repetytoriach przygotowujących do MATURY 2019
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania ucznia
Telefon kontaktowy do ucznia
Adres e-mail ucznia
Nazwa i adres szkoły
W roku szkolnym 2018/2019 jestem uczniem klasy maturalnej i chcę uczęszczać na kurs przygotowawczy do
Matury 2019 z przedmiotu: j. polski, matematyka, chemia, biologia, j. angielski, geografia, historia,
inny………………………………… *
(*właściwe podkreślić)

INFORMACJE:
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu w roku szkolnym 2018/2019 organizuje
repetytoria – kursy przygotowawcze do Matury 2019.
Repetytoria obejmują 60 godzin dydaktycznych z każdego przedmiotu i prowadzone będą systematycznie
1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w godzinach popołudniowych, w okresie od września 2018 r. do
kwietnia 2019 r.
Zajęcia prowadzone są w grupach 10 - 15 osobowych przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli,
lektorów i egzaminatorów OKE.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Centrum „Kana” do 19 września br.
Wpisowe wynosi 10 zł za przedmiot.
Opłatę za zajęcia można uiścić na dwa sposoby:
1.

Wpłata za całość kursu - 570 zł dokonana do dnia 19 września 2018 r.

2.

Wpłata w dwóch równych ratach po 300 zł (10 zł/godzinę) w terminach:
I rata do dnia 19 września 2018 r., II rata do dnia 22 października 2018 r.

Wpłat należy dokonywać osobiście w kasie w sekretariacie Centrum „Kana” lub przelewem na konto bankowe.
(Bank Zachodni WBK S.A.: 42 1500 1559 1215 5003 8542 0000)

Uczeń ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia pierwszych zajęć
(w przeciwnym wypadku wpłata nie zostanie zwrócona).
Uczeń zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach.
Wypełnia rodzic/opiekun:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna w repetytoriach przygotowujących do Matury 2019 organizowanych
przez Centrum „Kana” w Nowym Sączu i jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia wpłaty za każdy wybrany
kurs w wysokości 570 zł (wpłata jednorazowa) lub w dwóch równych ratach po 300 zł w określonych wyżej
terminach.
...........………………………
Podpis rodzica/opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, do celów związanych z realizacją projektu.

Podpis ucznia..............................................................

Miejscowość i data…….......................................................
Verte

Imię i nazwisko:…………………………….

dnia……….......................... r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji, przyszłych rekrutacji oraz działań związanych
z realizacją projektów w Centrum KANA w Nowym Sączu.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em
poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie
wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu,
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z realizacji projektu i działań z
nim związanych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu,
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji/realizacji projektów oraz
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji projektowej ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 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,
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

....................................................................
podpis

