Formularz zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach „Dzień z prawem – w sądzie”
Klasy/Koła zainteresowań*
(zaznaczyć właściwe)

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

Miejsce zajęć:

Termin zajęć:

Deklarowana liczba uczniów:

Opiekunowie:
1.
2.
3.
(imię i nazwisko)

(Miejscowość, data)

(Podpis)

Integralną częścią niniejszego zgłoszenia są wypełnione przez każdego Uczestnika oraz Opiekuna
Formularze uczestnictwa w Zajęciach.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Miejsce zajęć:

Charakter uczestnictwa:
□ Uczestnik
□ Opiekun

Dane osobowe:

(Imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu, adres e-mail)

Termin zajęć:

Tematyka zajęć:
1. „Symulacja rozprawy sądowej” - symulacja rozprawy przed sądem na jeden
z zaproponowanych tematów wraz z omówieniem poszczególnych instytucji prawno proceduralnych (ok. 2 godziny)
2. Spotkanie z Sędzią - prelekcja na temat wykonywania oraz ścieżki dojścia do zawodu
z możliwością zadawania pytań (ok. 30 minut)
3. Spotkanie z mediatorem - warsztaty z „Alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów”
(mediacje), na przykładzie wylosowanego zagadnienia (ok. godziny)
4. Quiz – quiz podsumowujący wiedzę zdobytą na zajęciach (ok. 30 minut) – np. poprzez
darmową aplikację internetową – quizme.pl
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z moim uczestnictwem w Zajęciach pn. „Dzień z prawem – w sądzie”. Przysługuje mi prawo wglądu

w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

(Miejscowość, data)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(Podpis)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Sądu (Okręgowego lub Rejonowego),
w którego jednostce prowadzone są Zajęcia.
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w danej jednostce, adres e-mail: [wpisać adres e-mail IODO w danej jednostce]
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Zajęć.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia formularza zgłoszeniowego, a w konsekwencji brakiem
możliwości udziału w Zajęciach,
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą proflowane.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

