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Klauzula informacyjna i zgoda dla osób korzystających z oferty OSiR
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji wJaworze, ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor.2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwempoczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com.3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane przez OSiR na podstawie wyrażonej przez Pani/Panazgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne doprawidłowej i sprawnej realizacji zadań wynikających z charakteru prowadzonej działalności przezOsiR w Jaworze. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Pani/Pana lubpozostającego pod Pani/Pana opieką dziecka w wydarzeniach organizowanych przez GCKiS wramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adrese-mail lub numer telefonu.4. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach iwarsztatach, uroczystościach i imprezach kulturalnych, wycieczkach i wyjazdach organizowanychprzez GCKiS, udziału w konkursach i zawodach sportowych, korzystania z oferty Placówki (basen,korty tenisowe, boiska).5. Odbiorcami Pani/Pana dziecka* danych osobowych mogą być organy publiczne, które mogąotrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania, placówki oświatowe i inne ośrodkikultury i sportu, podmioty organizujące i współpracujące przy organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych, podmioty organizujące wyjazdy i wycieczki, Towarzystwa Ubezpieczeniowe.6. Pana/Pani dziecka* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowaniazadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań daneosobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ichusunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się napodstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO - przysługuje Pani/Panu także prawo docofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).9. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z oferty GCKiS.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę
Data i miejsce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych OSiR w Jaworzew wyżej wymienionym celu.
Podpis osoby wyrażającej zgodę

* niepotrzebne skreślić


