
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów „Majsterkowo” (dalej:„Warsztaty”) oraz przedstawicieli 
ustawowych niepełnoletnich uczestników Warsztatów jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie (kod poczt. 02- 255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@castorama.pl oraz 
poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana 
danych osobowych. 
 
Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w warsztatach, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej 
zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu warsztatów Majsterkowo. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do zgłoszenia do udziału w warsztatach Majsterkowo. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji warsztatów 
Majsterkowo. 
 
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu 
realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. 
 
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy 
RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

OŚWIADCZENIA NAUCZYCIELA ZWIĄZANE Z ZAPISEM KLASY NA WARSZTATY MAJSTERKOWO  
ORGANIZOWANE PRZEZ CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. 

 
 
………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 
 
………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko nauczyciela) 
 
………………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 
  
………………………………………………………………………… 
(e-mail nauczyciela) 
 
…………………………………………………………………………  
(miejscowość zamieszkania) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE/ZGODA 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu warsztatów Majsterkowo (dostępnym na stronie 

Castorama.pl) oraz akceptuję jego postanowienia.  

 

Liczba uczniów w klasie (maks. 25): ……………… 

Liczba opiekunów przypadających na zapisywaną klasę (1 opiekun na 10 osób): ……………… 

Numer klasy: ……………… 

Numer (nazwa) szkoły: ………………………………………………………………………………………… 

Preferowany temat: ……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

……………………………………………….. 
 

Data i czytelny podpis 
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