OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna prawnego
Ja, niżej podpisany/a zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka:
………….…................................................................................................................................................................
….…..…...............................................................................................................................................................
/adres zamieszkania/
w akcji letniej WAKACJE Z PRZYGODĄ 2019, organizowanej przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem akcji i akceptuję jego treść i postanowienia.
POWRÓT DO DOMU
* - niepotrzebne skreślić
* osobiście odbiorę moje dziecko każdego dnia, po zakończeniu zajęć
* upoważniam …………………………………………………………………………………………………………………………
do odbioru mojego dziecka każdego dnia, po zakończeniu zajęć
* wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka, każdego dnia, po zakończeniu zajęć. Ponoszę pełną
odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka do domu.
….......................................................................................................................................
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna/
….......................................................................................................................................
/nr i seria dowodu osobistego/
….......................................................................................................................................
/adres zamieszkania/
..........................................................................................................................................
/telefon kontaktowy/ …
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
w celu zgłoszenia mojego dziecka do udziału w półkolonii.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) zostałem poinformowany, iż:
1) Administratorem Danych jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice,
ul. dr. J. Walkowskiego 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
iod@ckiskrzeszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka .
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji półkolonii przez okres niezbędny do zorganizowania półkolonii, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.
4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
5) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam
że przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Odbiorcami moich danych osobowych oraz dziecka będą:- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do
wykonania zobowiązań nałożonych na administratora przez przepisy prawa, - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Moje dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych niezbędnych do realizacji
półkolonii jest brak możliwości aktywnego uczestnictwa dziecka w półkolonii.
…………………………………………
podpis zgłaszającego

UWAGA: W przypadku wyznaczenia osoby do odbioru dziecka wskazanej w oświadczeniu, osoba ta powinna
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w celu
odbioru …………………………………………...…. (imię i nazwisko dziecka) z zajęć realizowanych w ramach półkolonii.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) zostałem poinformowany, iż:
1) Administratorem Danych jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice,
ul. dr. J. Walkowskiego 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
iod@ckiskrzeszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka .
3) Dane osobowe będą przetwarzane w odbioru dziecka z półkolonii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu
wycofania zgody.
4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
5) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam
że przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Odbiorcami moich danych osobowych będą:
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na administratora przez
przepisy prawa,
- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości odbioru
dziecka z półkolonii.

…………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

