
Regulamin IX Balu Leśnika 2019

Postanowienia ogólne

§1

1.Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) mają zastosowanie wobec uczestników

IX Balu Leśnika 2019 (dalej: Bal). Wejście na Bal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

Regulaminu. 

2. Organizatorem Balu jest Rada Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska

1, 56-300 Milicz

3. Bal odbędzie się dnia 9 lutego 2019 roku w restauracji Kaskada w Miliczu.

§2

Bilety na Bal

1. Deklarację udziału w Balu Leśnika należy złożyć u wychowawców klas lub w sekretariacie

szkoły telefonicznie pod numerem telefonu: 71 38 40 718. 

2. Deklaracja udziału jest jednoznaczna z deklaracją wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 

15.01.2019 r. 

2. Wysokość wpłaty za bilet wstępu wynosi 320 zł. za parę.

3. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców: 

                               Nr konta bankowego: 18 9582 0000 2000 0000 0143 0001

                               W tytule proszę napisać: Bal Leśnika + nazwisko uczestnika balu

4. Brak wpłaty po 15.01.2019 powoduje skreślenie z listy gości balu. 

5. Bilet wstępu będzie do odbioru w sekretariacie od 10.01.2019 r. po wcześniejszym 

dokonaniu wpłaty na bal na konto RR.

6.  Organizator  dopuszcza możliwość nabycia biletu osobiście  lub za pośrednictwem innej

osoby. 

7. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. 

§3

1. Administratorem danych osobowych uczestników IX Balu Leśnika jest: Technikum

Leśne w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz, NIP 916-13-93-133  telefon: el./fax.

71-3840718 e-mail: sekretariat@tlmilicz.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Do inspektora ochrony danych

należy  kierować  wyłącznie  sprawy  dotyczące  przetwarzania Państwa  danych przez



Administratora, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt za pośrednictwem poczty         e-

mail: za pomocą poczty, e-mail: iod@tlmilicz.pl lub listownie na adres Administratora;

3. Dane uczestników IX Balu Leśnika są przetwarzane  w celu sprzedaży biletów na

bal i  nie  będą  udostępniane  innym  odbiorcom  z  wyjątkiem  sytuacji  prawnie

przewidzianych;

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 pkt. a  RODO, to

znaczy, że osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i

art.  6  ust.1  pkt  c  RODO  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze;

5. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  w przypadku  niepodania

danych niemożliwa jest realizacja zadań statutowych;

6. Posiadają Państwo prawo do: 

o żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  wniesienia

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,

o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

o wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, 00-193 Warszawa,  Stawki 2;

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w

tym profilowaniu;

8. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  Administratora  przez  okres

niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym;

9. Państwa  dane  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.

10. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.

mailto:iod@tlmilicz.pl

