
ZGŁOSZENIE 

Niniejszym zgłaszam swój udział w „XI Zjeździe Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach”,  

w dniu 20 czerwca 2020 r. 

Imię i nazwisko 

(nazwisko panieńskie) 
 

Dane adresowe do korespondencji  

Numer telefonu do kontaktu  

Adres e-mail do kontaktu  

Rok ukończenia LO  

Data – potwierdzenie wpłaty kwoty 140,00 zł. 

(zjazd) + 10,00 zł. (składki członkowskie) na 

konto Stowarzyszenia 

 

Oświadczenie zgody: 

Ja niżej podpisana(-ny) oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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)  –  RODO   (Dz.Urz. UE L 119, s.1 z późn.zm.),  wyrażam 

wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 RODO) na: 
a) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w celu organizacji i mojego uczestnictwa w  Zjeździe,  

b) przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych, w postaci zdjęć/pliku audiowizualnego w związku z uczestnictwem  

w Zjeździe, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Stowarzyszenia, w przestrzeni publicznej, na stronach internetowych,  
a także na profilach społecznościowych,  

przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Krzepicach z siedzibą przy  ul. Ryły 26,   

42-160 Krzepice (Administrator danych). 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO dostępna jest na stronie www.absolwencilo-krzepice.pl oraz  

w siedzibie Stowarzyszenia.    

 
 

………………………..……………………………..                            …………………………………………………………. 
                                                        (miejscowość, dnia)                                                                                                                                                                                (czytelny podpis) 
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