OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka:
1) Imię i nazwisko
2) Adres zamieszkania
3) Data i miejsce urodzenia dziecka
4) Numery telefonów kontaktowych rodziców/opiekunów prawnych
5) Wizerunku dziecka
zgodnie z otrzymaną klauzulą informacyjną dnia …………………………………

………………………………….…

…………………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis osoby,
której dane dotyczą lub rodzica

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem danych, zwany dalej „AD”, jest :
Wójt Gminy Izbicko
ul. Powstańców Śląskich 12,
47-180 Izbicko
Tel. 77 4617221

2. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: wojt@izbicko.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanym dalej IOD, z którym można się kontaktować
poprzez nr tel.668620696.

4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą
będącego jednocześnie rodzicem/ opiekunem pranym dziecka

5. AD przetwarza dane w celu:



ewidencji osób uczęszczających w zajęciach oraz wycieczkach i wyjazdach rekreacyjnych w ognisku opiekuńczo
– wychowawczym
umieszczenia zdjęć i filmów zawierających wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas realizacji: konkursów,
turniejów sportowych, wycieczek i innych imprez, w mediach tj.: Internecie, telewizji, prasie, gazetkach
ściennych

6. AD przetwarza następujące kategorie danych osobowych:






Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia dziecka
Numery telefonów kontaktowych rodziców/ opiekunów prawnych
Wizerunek dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w zajęciach oraz
wycieczkach

i

wyjazdach

rekreacyjnych

w

ognisku

opiekuńczo

–

wychowawczym

8. Dane osobowe będą ujawnione tylko uprawnionym odbiorcom.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania uczestnikiem zajęć ogniska opiekuńczo wychowawczego, a następnie zostaną przekazane do archiwum i tam przechowywane przez 5 lat.

10. Osoba której dane dotyczą ma prawo :







dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
wycofać zgodę w dowolnym momencie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator pozyskał dane osobowe od rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.
Zapoznałem się z klauzula informacyjną

………………………………….…
miejscowość i data

KLAUZULA INFORMACYJNA

…………………………………………………
czytelny podpis osoby,
której dane dotyczą lub rodzica

