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FORMULARZ ZWROTU NADPŁATY ZA ZAJĘCIA 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć:  

............................................................................................................................................................ 

Rodzaj zajęć:  

............................................................................................................................................................. 

Za jaki miesiąc:  

............................................................................................................................................................ 

Kwota nadpłaty:  

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

 

DANE DO PRZELEWU: 

Imię i nazwisko:  

............................................................................................................................................................... 

 Adres: ................................................................................................................................................... 

Telefon: ....................................................... 

Proszę o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy numer: 

............................................................................................................................................................... 

................................................................. 

(data i czytelny podpis uczestnika zajęć/prawnego opiekuna uczestnika zajęć*) 

*niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż: 

  
1.     Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-

080 Izabelin. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem nr tel.: 22 752 68 00, 512 
239 634 lub adresu e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl.   

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we 
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł 
Maliszewski, iod@perfectinfo.pl 

3.  Dane osobowe zebrane w niniejszym formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania zwrotu 
nadpłaty za zajęcia organizowane przez Administratora, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO). 

4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi 
informatyczne, prawne, doradcze lub ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty 
upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5.   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także później, tj. do czasu upływu 
terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 
obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.  

6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zwrotu nadpłaty za zajęcia.  

7.  Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

9.   Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
  

 


