Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Działając jako rodzic* / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka, klasa )

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej zgody
wyrażam / nie wyrażam* zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez
CKSiT w Pruchniku w celu promocji jednostki i działań związanych z jej funkcjonowaniem
wyrażam / nie wyrażam* zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej
organizatora
wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych w postaci prywatnego
numeru telefonu w celu kontaktowania się ze mną przez CKSiT w Pruchniku w sprawach
związanych z moim dzieckiem.
Nr tel. …………………………………….
Zgoda na publikację dotyczy prac plastycznych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
dziecka, zarejestrowanych w konkursie plastycznym pn.” Święty Jan Paweł II w oczach
dziecka”
i udostępnianie ich na stronie internetowej jednostki oraz w mediach publicznych, a także w
gazetkach, kronikach i na tablicach informacyjnych CKSiT w Pruchniku.

……………………………………..
Miejscowość i data

*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO”
informuję, iż:
1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury
Sportu i Turystyki (CKSiT) w Pruchniku reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą
ul. księdza Bronisława Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik tel. 16 628 80 65.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
pod adresem e-mail iod@gminapruchnik.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym tj. organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo - tanecznych (art.
6
ust.
1
lit.
e RODO) oraz w celach kontaktowych i promocyjnych CKSiT w Pruchniku na
podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi
administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z
realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów
prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011
r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.
67 ze zm.) lub do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jeżeli są przetwarzane
na podstawie zgody.
6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność przetwarzania, które zostało dokonane przed jej
cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa dziecka
w zajęciach pozalekcyjnych sportowo - tanecznych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.

