
 UMOWA
 – Wakacyjne Teatralne Warsztaty Stacjonarne – 

TEATR RÓŻNYCH FORM

Zgłaszam udział w warsztatach organizowanych przez Studio Teatr Iwona Mirońska - Gargas (zwaną dalej „Or-
ganizatorem”) z siedzibą w Szczecinie, 70-100, ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego  21b/9, NIP 955-114-99-26, repre-
zentowaną przez Iwonę Mirońską Gargas, które odbędą się w Szczecinie dniach (prosze wybrać odpowiednie 
tygodnie)         28.06.-02.07.2021 r.            05.07. - 09.07.2021 r.             12. 07. - 16.07.2021 r.
  
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wynikających z niniejszej umowy, nie później niż 5 dni roboczych przed 
rozpoczęciem warsztatów, w kwocie __________PLN. 

Dane personalne osoby zawierającej umowę:
Imię i nazwisko: ____________________________________ 
Adres zamieszkania:
Ulica: _____________________________________  Nr. domu ________  Nr. lokalu ________
Kod pocztowy:  _____________ Miasto:  ___________________________________________
Nr. dowodu osobistego: ___________________________ PESEL: _________________________
Nr. telefonu: _______________________    Adres e-mail: ______________________________

Dane personalne uczestnika zajęć:
Imię i nazwisko: ____________________________________ 
Adres zamieszkania:
Ulica: _____________________________________  Nr. domu _______   Nr. lokalu ________
PESEL: __________________________
Kod pocztowy:  _____________ Miasto:  ___________________________________________
Nr. telefonu: _______________________    Adres e-mail: ______________________________

Wypełnienie dokumentu wraz z podpisem osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań oraz odesłanie go do 
Organizatora stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem. Podana cena obejmuje udział 
w warsztatach będących przedmiotem umowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów, jeżeli 
będą miały miejsce zdarzenia losowe np.: nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które 
uniemożliwiają przeprowadzenie warsztatów lub jego kontynuowanie. O swojej decyzji Organizator zobowiązany jest 
powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie. Prosimy o terminowe dokonanie wpłaty - nie później niż do dnia 
6.07.2021 r. W wyjątkowych sytuacjach zmiana terminu wpłaty i ewentualne rozłożenie na raty możliwe po uzgodnieniu 
z organizatorem. Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać nie później niż na 5 dni roboczych przed ich roz-
poczęciem, przy czym Organizator obciąży Zgłaszającego opłatą administracyjną w wysokości 50% opłaty za udział. W 
przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni przed terminem warsztatów opłata nie jest zwracana. Zamiast osoby zgłoszonej 
w formularzu w warsztatach może wziąć udział inna osoba. Informacje o rezygnacji z warsztatów, zmianie terminu lub 
osoby uczestniczącej w warsztatach wymagają formy pisemnej. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsz-
tatach powoduje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z 
udziału w warsztatach. Zgłaszający zobowiązuje się powiadomić pisemnie organizatora o swoich chorobach lub dole-
gliwościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas warsztatów. W przypadku odwołania warsztatów przez 
Organizatora dokonane opłaty zostaną zwrócone Zgłaszającemu w należnej wysokości w ciągu 7 dni. 
Na prośbę uczestnika/osoby zgłaszające, Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas wystawia fakturę za warsztaty. Dane do 
faktury prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy studio.teatr@wp.pl
Dostarczenie niniejszego formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
powyższego regulaminu oraz warunków umowy. 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto 

Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas
City Bank Handlowy, nr konta: 51 1030 0019 0109 8530 0049 2256

Z DOPISKIEM: WARSZTATY, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Studio Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w wypadku zbyt małej ilości chętnych lub w wypadku nasilenia zachorowań na ko-
ronawirus.

http://studioteatr.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Studio Teatr Iwona Mirońska- Gargas z siedzibą w Szczecinie  
70-100, ul. J. H. Dąbrowskiego 21b/9, mail: studio.teatr@wp.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji proponowanych przez firmę warsztatów cyklicznych, 
okazjonalnych oraz zajęć indywidualnych pomiędzy Panem/Panią a Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas, 
na podstawie art. 6 ust 1 RODO.
Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, adres e-mail.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zajęć, w przypadku niepodania danych nie 
będzie możliwe spełnienia warunków zawartych w umowie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organi-

zacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka) ________________________________ utrwalonego na wykonanych przez  
Studio Teatr lub Grupę Foto Studio Teatr, fotografiach bądź w formie audio-video, podczas warsztatów cyklicz-
nych, okazjonalnych oraz zajęć  indywidualnych prowadzonych przez Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas  
z siedzibą w Szczecinie w celach tylko marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie inter-
netowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne, oraz 
w formie drukowanej jako plakaty, ulotki, banery informacyjne itp.

___________________________
Podpis osoby zawierającej umowę

___________________________
Podpis wykonawcy

http://studioteatr.pl
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