DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PÓŁKOLONI
Imię i nazwisko uczestnika

Numer PESEL uczestnika

Imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych

Dane kontaktowe rodzica / opiekuna prawnego
Adres zamieszkania Numer telefonu -

ZGODY I OŚWIADCZENIA

 󠄀󠄀  󠄀󠄀
TAK NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku i głosu) mojego dziecka przez Centrum Aktywności
Lokalnej w Kluczborku zarejestrowanych podczas półkoloni w celu promocji osiągnięć oraz utrwalania pozytywnego
wizerunku CAL, w szczególności poprzez zamieszczanie zdjęć i filmów w mediach publicznych oraz na stronach
internetowych i portalach społecznościowych prowadzonych przez CAL i Gminę Kluczbork.

 󠄀󠄀  󠄀󠄀

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z miejsca odbywania pólkolonii
tj. Kino „Bajka” ul. Pułaskiego 3, 46-200 Kluczbork, zorganizowanego przez Centrum Aktywności Lokalnej
w Kluczborku w dniach …………………………………….. . Jednocześnie oświadczam, że biorę w tym czasie całkowitą
odpowodpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.

TAK NIE

Oświadczam, iż jest mi znany regulamin półkoloni i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Jest mi również wiadomo,
że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek działań od niego niezależnych.
Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do udziału półkolonii, organizowanych
przez Centrum Aktywności Lokanej w Kluczborku. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku,
jeśli taka potrzeba zaistnieje.
Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka
Alergie, choroba lokomocyjna, cukrzyca, astma, padaczka, inne

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.
Kluczbork, dnia ___________________________

_______________________________________________________________________
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie 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 (“RODO"), informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku, ul. Pułaskiego 3, 46-200 Kluczbork, nr tel. 694 586 862,
adres e-mail: kino@kluczbork.pl
2.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w CAL są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan
Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl
3.
Celem przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest realizacja zadań CAL w interesie publicznym na podstawie art.6 ust.1 lit. e oraz art.9 ust.2 lit. g RODO
w związku z Uchwałą nr II/15/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją imprez
rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych. Dane osobowe w zakresie wizerunku i głosu Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody –
art.6 ust.1 lit. a RODO.
4.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5.
Dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wizerunku/głosu mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ramach działań promocyjnych CAL w serwisie społecznościowym Facebook.
6.
Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;
•
prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
•
prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
•
prawo do usunięcia zbędnych danych;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
•
prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed wycofaniem;
•
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana
dane niezgodnie z prawem.
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa dziecka w imprezach organizowanych przez CAL. Wyrażenie
zgody na udostępnianie wizerunku i głosu dziecka jest dobrowolne. Brak zgody nie ma wpływu na decyzje dotyczące uczestnictwa dziecka.
9.
Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

