Deklaracja uczestnictwa dziecka w warsźatach podróżnicrych orKraj wschodzącąo §łońca"
Imię i nazrvisko uczestnika:
Imię i nazrvisko rodziea/opiekuna:
Nr telefonu kontaktowego ..............
Uwaga! - Rodzicelopiekunowie pono§zą całkowitą odpowiedzialność za bezpiełzne i punktualne dojście dziecka
do mĘscawarsztatów oraz powrót do domu.
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powRoT MoJEGo DzIEcKA

Drl odbioru dzięcka zzajęc upclwazniam /imię i nazwiskrl, slopień poh,ewieństwcł/:

Wyrazam zgodę na niccldpłatną publikację wizerunku mojego dziccka utrwalclnego w dowolnej formię przekazu
nredialnego i umięszczania w-izerunku mojego dziecka w matęriałach promocyjno-ręklamorł,ych oraz nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku dziecka w formię fotografii lub zapisrr widęo wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych
z promocią działalnościGOKiS - Bibliotęki Publicznej w Celcstyrrowie.
(podpis rodzica /opiekuna prawnego)

(miejscrlwclść, data)

ośwranczEME o WYRAZENIU ZGODY

Wyrazam zgodę na przetw,arzańe danych clsobowych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 10 maia
2018 (Dz.Lr. 20l8 poz. 1000) o ochronie danyclr osobowych Qra:zzRozporządzenięm Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiętnia 2016 r. w, sprawie oclrrony osób fizycznyclr w związku z przetwarzanięm danych

i w

sprawie swobodnegcl przepływu takich danych c;raz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogóine
rozporządzenie o ochronie danych), publ. T)z.Llrz. t}E i, Nr 1i9. s. 1 w cclaclr udziału mojego clziccka w warsztatach

osobowych

podrćlzniczych,,Kraj wschodzącego słońca".
(data. podpis)

.,r"*,fi,:r§łrH3rffi:JJnfitury

i Sportu w Celestynowię (Regucka 1,
Aclministratoręm Pani/Pana danych
05-430 Celestynów, telefon kontaktowy:22 789 71 aż).
2. W sprawach z zakręsu oclutlny danych osclbowych mogą Pairstwo kontaktować się z Inspektclrern Ochrony Danyclr
Alcksandręm .laszczcsłtem pod adrcscrn e-mail: aleksandcr.jaszczoltfdfzj-solution.pl
3. Dane osclŁlclwc lręclą przetwarzanę w celu udziału dziecka w warsźatach podrózniczych ,.Kraj wschodzącego słońca".
4. Dane osobowę będą przetwarzanę do czasu cofnięcia zgody na przętwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przctwarzania darrych jest art. 6 ust. 1 lit. tł) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcarni Pani/Pana danycłr będą podrrrioty. które na podstawie zawartych umórv przetwarzają dane osobowe

1.

w imieniu Adnrinistralora.
7. Osoba. której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu dcl darrych osobowych oraz
osobowyclr.

- cofnięcia zgody w

dor.ł,olnytrr momęncie

ich sprostowania. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

danych

bcz wpływu na zgodność z prawcm przętwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do clrganu nadzorczcgo w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszenięm przepisów
powyzszęgo rclzptlrząclzenia tj. Prczesa Urzęclu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pcldanię danych osobowych jest dobrowcllnc, przy czym konsekwencją niepcldarria danych osobowych jest utrata
mozliwościudziału dziecka w warsźatach podrózniczych,,Kritj wschodzącego słońca".
Ponadto informujemy, iz w związku z przętwarztrnicm Pani/Pana danyclr osobowych nie podlega PadPani decyzjom,
które się opicrają rłyłącznie na zautomatyz()wanyln przctwarzaniu, w tym prclfilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego
r clzp ot

ządzeni a o tlchroni e danyc h
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