
K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A 

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej,  

100-lecia Polskiej Szkoły Państwowej w Leśnej Podlaskiej oraz Zjazd Absolwentów  

w dniu 15 czerwca 2019 roku 
 

Nazwisko i imię....................................................................  Nazwisko rodowe................................... 
 
Rok ukończenia szkoły.....................................Numer kontaktowy....................................................... 

 

1. Forma uczestnictwa w obchodach Jubileuszu  (proszę zaznaczyć tylko jeden pakiet) 

I  PAKIET   250 zł   □    II  PAKIET  120 zł   □  

- część oficjalna     - część oficjalna   

- bal absolwentów 

2. Noclegi z wyżywieniem  ( proszę zaznaczyć właściwe) 
 

a) 1 noc – 14/15 czerwca 2019 r. w tym kolacja i śniadanie - 40 zł   

 TAK  □               NIE □ 

b) 1 noc – 15/16 czerwca 2019 r. w tym śniadanie  - 30 zł 

 TAK  □               NIE □ 

Koszt całkowity udziału w obchodach Jubileuszu  stanowi suma punktu 1 i punktu 2 
 

Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r. 
 pocztą na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej         

             ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska 

 osobiście do sekretariatu szkoły 

 na adres e-mail szkoły: lesna@zsckr.edu.pl 
 
Karta zgłoszenia jest ważna po zarejestrowaniu wpłaty, której należy dokonać do dnia 31 maja 2019 r. 

na rachunek bankowy Organizatora: 38 8037 0008 0550 1179 2000 0050 
W tytule wpłaty wpisać: JUBILEUSZ oraz IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
 

Więcej informacji pod nr telefonu 83 345 00 24 oraz na stronie internetowej szkoły: www.zsckr.edu.pl 
 

□    Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji 

Jubileuszu  
  

□   Udzielam organizatorom Jubileuszu  nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania zdjęć, nagrań audio i 

video wykonanych z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich potwierdzania. Zgoda obejmuje: 

wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie materiałów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach 

informacyjno – promocyjnych dotyczących jubileuszu.   
 

 Administratorem danych osobowych uczestników Jubileuszu  jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Wincentego Witosa, ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska, tel (83) 345 00 24. 

 Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) 
wyłącznie w celach związanych z organizacją jubileuszu. 

 Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, szczególnie prawa 
podatkowego i rachunkowego lub do czasu wycofania udzielonej zgody. 

 Inspektorem ochrony danych jest Dariusz Nowak, tel. 604292696, e-mail: info@dn.net.pl 

 Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych i nie będą 

podlegały profilowaniu. 
 

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

              miejscowość i data                podpis 

mailto:lesna@zsckr.edu.pl
http://www.zsckr.edu.pl/

