Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 20016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ małoletniego
uczestnika działań edukacyjnych prowadzonych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (np.:
warsztatów, konkursów i pikników) w zakresie: imię, nazwisko dziecka/uczestnika, wiek dziecka/uczestnika,
imię i nazwisko rodzica/opiekuna).
…..………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 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 osobowych), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy, NIP: 655-19-30-910, telefon kontaktowy:
15-864-22-51.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych – Katarzyna Żyła, tel. 15-864-22-51, e-mail: iodo@zgokrzedow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- dla celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych itp.
4) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a,c i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a
Rozporządzenia
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie Pani/
Pana wniosku lub zgody.
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) Ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych odbywało się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego
………….…………………………….
(data, imię i nazwisko rodzica, opiekuna)
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie wizerunku
mojego dziecka/ mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalenia wizerunku dla
celów związanych z promocją działalności ZGOK Sp. z o. o. oraz Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Rzędowie. Wizerunek będzie rozpowszechniany w materiałach informacyjnych
i promocyjnych, na stronie internetowej, tablicach informacyjnych umieszczonych wewnątrz budynku,
w mediach lokalnych, do udziału w konkursach ogólnopolskich ogłaszanych przez firmy zewnętrzne, na
potwierdzenie odbycia np. warsztatów, konkursów, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach oraz urzędów gmin.
………..…………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

