
 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 
DANE DO FAKTURY: 

 

Imię i nazwisko: …………….……………………………………………………………………………………. 

 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………….…. 

 

Data urodzenia: ….…………………………………………………………………………...…………………. 

 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………..……………… 

 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….………. 
 (Uczestnik zajęć może podać numer telefonu i e-mail w celu usprawnienia komunikacji, albo wybrać jeden z tych dwóch sposobów komunikacji) 

 

Jestem członkiem LWSM Morena – Tak     ⃣    Nie    ⃣ 
(Proszę postawić krzyżyk przy prawidłowej odpowiedzi) 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć (jeżeli uczestnikiem jest dziecko):  

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

Wiek dziecka: ………………………………………….. 
 

 

Zgoda i klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych/ danych osobowych moich i mojego dziecka  w postaci 

danych zawartych w powyższym formularzu przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „Morena’’ z siedzibą  przy 

ul. Migowskiej 77a , 80-287 Gdańsk, w celu udziału w zajęciach (moim lub mojego dziecka) oraz dokonywania rozliczeń za udział w 

zajęciach, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Morena” z siedzibą przy ul. Migowskiej 77a, 80-287 Gdańsk. 

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia  w zajęciach i dokonywania rozliczeń za 

zajęcia oraz w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych ze sprawozdaw-

czością podatkową i księgową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zajęciach i dokonywania rozli-

czeń za zajęcia , odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania w przypadku gdy dane są niepra-

widłowe, żądania uzupełnienia niekompletnych danych (jednak z uwzględnieniem celu przetwarzania, ponieważ nie chcemy 

przetwarzać Pani/Pana danych, które byłyby nadmierne), ograniczenia przetwarzania na czas pozwalający sprawdzić Admi-

nistratorowi prawidłowość danych osobowych lub gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania (przy czym jeśli 

usuniemy Pani/Pana dane przed otrzymaniem żądania ograniczenia przetwarzania, nie może Pani/Pan żądać już ograniczenia 

przetwarzania), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które-

go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do uczestnictwa w zajęciach i rozli-

czenia za zajęcia, a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny 

do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami. 

9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
 
 

                                     

………………………………………………………… 
data, czytelny podpis 


