
Załącznik  Nr………do Zarządzenia Dyrektora Muzeum 
Emigracji w Gdyni z dnia ……………. 

Nr…………………………………………………….. 
W sprawie…………………………………………………  

 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W  ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MUZEUM 

EMIGRACJI W  GDYNI   
 ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ  - ZDALNIE (online)  

 
 
………………………………………………….. 
PIECZĘĆ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

Po zapoznaniu się  treścią Regulaminu udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum 
Emigracji w Gdyni za pomocą środków porozumiewania się na odległość zdalnie (online) oświadczam, 
że wyrażam zgodę na jego warunki i zgłaszam udział w ZAJĘCIACH ONLINE: 

 

Nazwa placówki oświatowej:………………………………………………………………………………………….………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon:………………………….………………  e-mail:………………………………….………… 

NIP:……………………………………………………………REGON placówki:………………….………………………….…… 

Termin Zajęć online:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Temat Zajęć online: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Proszę zaznaczyć i uzupełnić wybraną kategorię: 

 szkoły podstawowe klasa ………………….. 

 szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół, szkoły szkolnictwa specjalnego klasa ………………………….. 

 liczba uczestników ………………………………………  

 liczba opiekunów ………………………………………… 

 uczniowie uczestniczą w Zajęciach w szkole 

 uczniowie uczestniczą w Zajęciach poza szkołą przy własnych komputerach  

Proszę o podanie informacji czy występują trudności związane z komunikacją z uczniami oraz o 
wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji etc. wyłącznie poprzez 
wskazanie czy w grupie takie niepełnosprawności występują, ew. jakiej liczby uczestników dotyczą: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Szkolny Opiekun: ………………………………………………………………………………………… oraz w celu kontaktu tel. 

kontaktowy/e-mail do Opiekuna: ……………………………………………….……………………… 
2. Adres poczty elektronicznej, na który przekazana ma być faktura obejmująca wynagrodzenie za Zajęcia online 

przeprowadzone przez Muzeum Emigracji:………………………………………………………………………………………  
 
 
 

………………………………………    ………………………………………………………………………. 
Data zgłoszenia    Podpis opiekuna 



Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1.      Administratorem danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-

339), ul. Polska 1. 

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumemigracji.pl 

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu zajęć edukacyjnych 

prowadzonych przez Muzeum Emigracji w Gdyni.  

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w ww. zajęciach.  

5.      Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom przetwarzającym realizującym 

na rzecz Administratora dostawy i usługi związane z realizacją ww. zajęć (jak Prowadzący 

zajęcia,  dostawca rozwiązań IT, czy podmioty którym powierzono obsługę informatyczną 

Administratora) oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów 

prawa w tym m.in. podmiotom finansującym działalność Administratora. 

6.      Nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. W przypadku zmiany tej okoliczności zostanie Pani/Pan 

poinformowana/y. 

7.      Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

8.      Dane osobowe przetwarzane będą przez okres konieczny do realizacji ww. zajęć 

i  przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

9.      Uczestnik zajęć posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, odwołania uprzednio udzielonej zgody, oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 
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