Załącznik nr 5
DEKLARACJA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
O KONTYNUOWANIU
UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH

- rok szkolny 2020/2021
Deklarujemy kontynuację uczestnictwa naszego dziecka w zajęciach organizowanych przez Ognisku Pracy
Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w następnym roku szkolnym 2020/2021

Nazwa koła

..............................................................................................

Imię i nazwisko dziecka

..............................................................................................

Data i miejsce urodzenia

………………………………………………………………

Adres zamieszkania

…....................................................................……………..

Uczeń szkoły/klasy

………………………………………………………………

Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego ………………………………………………….
Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego …………………………………………………..
Adres zamieszkania rodziców…………………………………………………..
Telefony kontaktowe do rodziców
E - mail rodziców
….........................
Data

…………………………………………………..

…………………………………………………..
…......................................

….....................................

Czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów lub kandydata pełnoletniego

Zatwierdzam……………………………………………………………………………..
Pieczątka i podpis dyrektora
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o danych osobowych w której mowa o tym, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, oś. XXX-lecia 41, 44-300 Wodzisław Śląski,
którego przedstawicielem jest Dyrektor.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w
następujący sposób: e-mail: biuro@bhpjanicki.pl pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących
uprawnień, bądź spełnienia przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w
celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić
przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane osobowe przetwarzane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji .
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadam prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych
osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mam prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
8.
Jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
9.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań edukacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7.

….........................
Data

…......................................
…......................................
Czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów lub kandydata pełnoletniego

