
V-MED Badania i Rozwój sp. z o.o. 
Fałkowo 1P, 62-262 Fałkowo k. Gniezna 
KRS: 0000933536, NIP: 7842528840 

 Kontakt: 
Tel: 536 200 678 
e-mail: lego@v-medbr.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DOT. ZAJĘĆ LEGO® EDUCATION 

DANE DZIECKA: 

Imię:       Nazwisko:  

Data urodzenia:  

 

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ (RODZIC LUB OPIEKUN): 

Imię:       Nazwisko:  

PESEL: 

ULICA:       MIASTO: 

KOD POCZTOWY: 

TELEFON KONTAKTOWY:    ADRES E-MAIL: 

 

DEKLARACJA ILOŚCI GODZIN: 

Deklaruję, że moje dziecko będzie uczestniczyło na Zajęciach LEGO® Education w ilości _______ godzin 
w sezonie 2022/2023. Wybrana grupa wiekowa: - przedszkolna, - szkolna (klasy 1-3)Minimalna ilość 
zadeklarowanych zajęć to 3 godziny zajęć (słownie: trzy). 

 

FORMA PŁATNOŚCI: 

Płatności mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora - kwota 
płatności powinna być równa ilości zadeklarowanych godzin pomnożonych przez 29,00 zł. (słownie: 
dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), minimalna ilość zadeklarowanych zajęć to 3 (słownie: trzy). 
Płatne przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć w dniu 14.09.2022r. 

Złożenie formularza zgłoszeniowego na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, który 
stanowi załącznik do niniejszego Formularza zgłoszeniowego. 

 

……………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 

…………………………………………………………………..                  …………………………….…………………………………..  
 ORGANIZATOR                     ODBIORCA  
  



V-MED Badania i Rozwój sp. z o.o. 
Fałkowo 1P, 62-262 Fałkowo k. Gniezna 
KRS: 0000933536, NIP: 7842528840 

 Kontakt: 
Tel: 536 200 678 
e-mail: lego@v-medbr.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V-MED BADANIA I ROZWÓJ sp.  

z o.o. z siedzibą w Fałkowie przy ul. Fałkowo 1P (62-262), KRS: 0000933536  nr NIP: 784-252-88-
40, e-mail: iod@v-medbr.pl  (dalej: Administrator). 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
1) zgłoszenia uczestników na zajęcia edukacyjne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz 

nawiązania i realizacji umowy o świadczenie usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 
2) przyszłościowego kontaktu odnośnie zajęć edukacyjnych oferowanych przez V-MED Badania i 

Rozwój sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem jest 
informowanie Państwa o kwestiach organizacyjnych związanych z zajęciami; 

3) rozpowszechniania wizerunku osób biorących udział w zajęciach w celu promocji swoich 
działań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

4) dopełnienia obowiązków wynikających z zakresu ochrony danych osobowych, np. w zakresie 
realizacji uprawnień podmiotów danych, tworzenia niezbędnych rejestrów i ewidencji itp. — 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie 
uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie wiedzy na temat osób, które skorzystały z 
uprawnień przewidzianych w RODO 

3. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 

niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń. 
5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione prawnikom, podmiotom zapewniającym obsługę 

IT, dostawcom oprogramowania, osobom prowadzącym zajęcia oprócz tego możemy zostać 
zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Państwa danych osobowych 
podmiotom prywatnym i publicznym; 

6. Uczestnik oraz klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), 
do ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), usunięcia (art. 17 Rozporządzenia), ograniczenia 
przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 
prawo przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia). 

7. Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych w celu zgłoszenia grupy uczniów na zajęcia edukacyjne poprzez 
złożenie formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach 
edukacyjnych. 

9. Posiadacie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzane przez Administratora Państwa dane 
osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania; 

 


