TRÓJMIEJSKA SZKOŁA FOTOGRAFII
KARTA ZGŁOSZENIA
Imiona:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres zameldowania…………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane do faktury/ NIP……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wybrany rodzaj szkoły:
a. Dwuletnia policealna : wieczorowa / zaoczna
b. Studium fotografii
Jak się o nas dowiedziałeś/łaś ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Co przekonało Cię do wyboru naszej oferty?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jakimi tematami związanymi z fotografią byłbyś zainteresowany/a?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam zgodność danych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminu i statutu TSF. Zobowiązuje się
do terminowego uiszczenia ustalonej opłaty miesięcznej do 10 każdego miesiąca ( wg regulaminu)

Data i podpis
………………………………………..
Dokumenty wymagane przy zapisie do Szkoły:
Szkoła policealna:
1. Karta zgłoszenia
2. 2 fotografie legitymacjne
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Studium:
1. Karta zgłoszenia
2. 1 fotografia legitymacyjna

Polityka prywatności :
Administratorem danych osobowych jest Radosław Brzozowski TSF Trójmiejskie Studio Fotografii, ul
Wierzbowa 34, 81-558 Gdynia NIP 958-003-31-03; e-mail : brzozowski@tsf.edu.pl
1. Dane osobowe takie jak : imię i nazwisko , data urodzenia, PESEL , adres zamieszkania są nam potrzebne do
wykonania umowy między Słuchaczem a Szkołą; wystawienia zaświadczeń o odbywanej nauce (potrzebnych
instytucją państwowym typu ZUS, PRON, Zakłady Pracy rodziców lub Słuchaczy); do wystawienia świadectw
ukończenia 1 roku i świadectwa ukończenia szkoły. Dane te przekazujemy także sprawującemu nadzór nad
szkołą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Są one także wprowadzane do systemu informacji
oświatowej SIO. Dane te są niezbędne szkole do wykonania usługi kształcenia i zgodnie z obowiązującym
prawem muszą być przechowywane przez 99 lat.
2. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e- mail , telefon, adres pocztowy są nam potrzebne do
kontaktu między Szkołą a Słuchaczem, wykorzystujemy je aby poinformować Słuchacza np. o planie zajęć,
zmianach w planie zajęć, ważnych wydarzeniach z życia szkoły, do przekazania informacji związanych z
realizacją usługi szkoleniowej.
3. Dane osobowe typu: imię nazwisko , adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia , fotografia potrzebne są
nam do wydania legitymacji szkoły, która potwierdza status Słuchacza TSF, oraz indeksu ocen , który jest
wydawany każdemu Słuchaczowi Szkoły Zaocznej i Wieczorowej oraz Słuchaczowi Studium Fotografii
Artystycznej.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych:
- Nasi pracownicy pracujący w sekretariacie ( wykładowcy znają tylko Twoje imię i nazwisko i oceny wpisane do
indeksu i dziennika) , właściciele Trójmiejskiej Szkoły Fotografii . Instytucje państwowe wymienione w punkcie 1 ;
Twoje dane są również przekazywane naszemu Biuru Księgowemu, z którym mamy umowę o ochronie danych
osobowych, Twoje dane znajdują się również na serwerze dostarczonym przez HOME.pl, na którym utrzymujemy
swoją stronę internetową.

Zapraszamy również do zapisu do naszego newslettera, w którym informujemy o ważnych wydarzeniach z życia
szkoły, konkursach, wystawach, interesujących warsztatach organizowanych przez szkołę. Newsletter wysyłamy
około 6 razy w roku.
Zapisuję się do newslettera

Podpis i data
……………………………..

