
„Jak młodzież przed
wiekami spędzała czas ?”

W programie, m.in.:
- gry dla dzieci i młodzieży,
- ćwiczenie celności oka ,

- rzuty nożami, oszczepami, toporkami,
- strzelanie z łuku, itp.,

a dla opiekunów możliwość strzelania z kbksu.
 

Impreza odbędzie się w niedzielę,
20 czerwca 2021 r. o godz. 9.00

na strzelnicy myśliwskiej 
przy ul. Sosnowej w Górze.

Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze
zaprasza na imprezę plenerową

która jest częścią projektu
„Plenery malarskie z historią w tle”.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!



Klauzula informacyjna
Osoby fizyczne i podmioty prawne zgłaszające udział w projekcie „Plenery
malarskie z historią w tle” wyrażają zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz danych podmiotów do celów związanych z realizacją projektu
„Plenery malarskie z historią w tle”
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda
Machniewicza z siedziba 56-200 Góra ul. Szkolna 1
Informujemy, że dane osobowe i dane podmiotów prawnych nie będą
profilowane, nie będą udostępniane podmiotom krajowym ani podmiotom
międzynarodowym, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
Osobom fizycznym i prawnym przysługuje prawo dostępu do własnych danych
osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo skargi     
 do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, a także w przyszłości może służyć także prawo żądania usunięcia,
przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem,     
 że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie
koniecznym do udziału w projekcie oznacza rezygnację z udziału w nim.
W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu,     
 na jaki jej udzielono, Administrator danych osobowych będzie miał prawo     
 do przetwarzania danych osobowych i danych podmiotów prawnych wyłącznie
w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu
Administratora danych osobowych, jakim jest
w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności
prowadzonej przez Organizatora projektu.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych należy kierować na adres: Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda
Machniewicza 56-200 Góra ul. Szkolna 1, z dopiskiem „Dane osobowe” lub     
 na adres poczty elektronicznej biuro@fundacja-machniewicza.pl , wpisując    
 w temacie wiadomości „Dane osobowe”.


