
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
„SENS NA_STO” 

WARSZTAT / PANEL DYSKUSYJNY DLA MŁODZIEŻY 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
………………………………………………………………………………………………. 
SZKOŁA/ KLASA 
…………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA 
………………………………………………..…….............………………………………… 
NR TEL. RODZICA 
…………………...............…………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych administratorowi, Fundacji 
Life and Dance w celu: 
-identyfikacji jako uczestnika korzystającego z naszych usług; 
-obsługi zgłoszeń i zapytań do nas skierowanych (np. przez formularz kontaktowy, 
Email, telefonicznie, SMS); 
-kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem usług; 
-przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, 
-prowadzenie działań marketingowych własnych usług, 
-kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami 
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/
Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon; 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/ mojego (w przypadku osób 
pełnoletnich) w ramach działań związanych z projektem „Loud Teen Fest.” realizowanym 
przez Fundację Life and Dance z siedzibą w Kwidzynie 

……………………….………………….…………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 

Kontakt do organizatora projektu: 
Aleksandra Orzechowska: 667019115 
Wiktor Orzechowski: 600894209 
fundacjalnd@gmail.com
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