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Szkoła Manuskryptów 
8-10 grudnia 2020 roku 

Muzeum Azji i Pacyfiku 

transmisja na platformie ZOOM 

Formularz zgłoszeniowy 

(formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres edukacja@muzeumazji.pl) 

Imię i nazwisko  

E-mail   

Telefon kontaktowy   

Instytucja*  

Kierunek i rok studiów* 

(dotyczy studentów i 

doktorantów) 

 

        *Dane dodatkowe, zbierane w celu dostosowania wykładów do indywidualnych potrzeb grupy 

Wykłady (8-9 grudnia) TAK     NIE  

Ucz się, dziecię, ucz, bo będziesz rowy kopał! (10 

grudnia, godz. 9.00-12.00, ilość miejsc ograniczona) 
TAK     NIE 

Warsztaty manuskryptologii i kodykologii w zakresie 
tekstów tybetańskich i mongolskich (10 grudnia, godz. 

12.30-16.30, ilość miejsc ograniczona) 

TAK     NIE 

Warsztaty z szycia tradycyjnych pokrowców na książkę 

(10 grudnia, ilość miejsc ograniczona; UWAGA: 

warsztat odbędzie się stacjonarnie w siedzibie MAiP) 

TAK     NIE 
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Przyjmuję, że wypełnienie formularza niesie ze sobą przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych tj. 
imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych dodatkowych pozwalający na dostosowanie 
wykładów i warsztatów do potrzeb grupy, przez Administratora tj. Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja 
Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa wyłącznie do celów związanych z uczestnictwem w 

wykładach i warsztatach realizowanych w ramach cyklu Szkoła Manuskryptów.  
1. Nie podanie określonych w formularzu danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa 
 w wykładach i warsztatach 
2. Dane osobowe są podawane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.  
3. Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w 
Warszawie informuje, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 
Warszawa.  
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-
mail:iod@safeguard.com.pl  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań edukacyjnych Muzeum tj. organizacji wykładów 
 i warsztatów oraz ich dostosowania do potrzeb, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

zgodnie z art.6 ust.1 lit. c, e, f  i będą przetwarzane wyłącznie w związku z tym celem.  
4. W przetwarzaniu danych osobowych będą brali udział wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora  
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym tj. do 31 stycznia 2021 r. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów. 
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.  
 
Zapoznałem się z powyższymi ustaleniami oraz regulaminem Szkoły Manuskryptów. 
 
Wyrażam/nie wyrażam zgody na wykorzystanie podanego w formularzu adresu e- mail w celu informowania 
 o nowych  propozycjach warsztatów, wykładów oraz innych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez 
Muzeum   
 
Wyrażam/nie wyrażam zgody na wykorzystanie podanego w formularzu numeru telefonu w celu informowania 
o nowych  propozycjach warsztatów, wykładów oraz innych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez 

Muzeum  
 
……………………. 
    Podpis uczestnika 
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