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KARTA NAUCZYCIELA (Prosimy o czytelne wypełnienie formularza)
Dane do ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych wypadków i Kosztów Leczenia

Imię

Nazwisko

Data ur. (dd-mm-rr) _ _ _ _ / _ _ / _ _ 
Ulica / Osiedle Nr domu

Kod pocztowy Miejscowość

Województwo Nr telefonu

Adres e-mail

Dane z dokumentów konieczne do przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii

Paszport :
seria i nr dokumentu kraj wydania

Narodowość /
obywatelstwo

data ważności
dokumentu rr-mm-dd

_ _ _ _ / _ _ / _ _

       …………………………….                                          …………………………..
             Data, miejscowość                                                        Podpis

Prosimy także uzupełnić informacje potrzebne do zakwaterowania podczas warsztatów,
dzięki nim postaramy się właściwie dobrać goszczącą Państwa rodzinę

Poziom znajomości 
języka angielskiego

Podstawowy      Średnio zaawansowany       Zaawansowany        Biegły

□                  □                             □                          □
Alergie 

Dieta

OŚWIADCZENIE
W przypadku wykonania grupowych zdjęć podczas warsztatów wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Szkołę lub
HELLO ECC, bez podawania danych osobowych (imię i / lub nazwisko).

Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zdrowotnych  zawartych  w  niniejszej  karcie,  w  zakresie
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony mojego zdrowia. 
Jednocześnie  wyrażam  zgodę  do  przetwarzania  danych  osobowych  do  realizacji  usług  firmy  HELLO  English  Culture  Centre  w
rozumieniu ustawy z dn. 29.08.1997r i zgodnie z postanowieniami RODO o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przepisami tejże
ustawy administratorem danych osobowych jest HELLO English Culture Centre z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 17. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie ma Pan/Pani
obowiązku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie wyrażenie zgody uniemożliwi jednak wykonanie usługi.

Wyrażam zgodę □                  Nie wyrażam zgody □   
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2012r. I postanowieniami RODO o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kierowanie
przez firmę HELLO English Culture Centre tą drogą informacji handlowej obejmującej usługi HELO English Culture Centre.

Wyrażam zgodę □                  Nie wyrażam zgody □   
___________________                                                                                                       ________________________________ 
Miejscowość, data                                                                                                                 czytelny podpis Nauczyciela
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