ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
DOM KULTURY „SOKÓŁ” W STRZYŻOWIE
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)…………………………………………………………………………...
jako rodzic/ opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………………………………………..
urodzonego (data urodzenia dziecka) …………………………………………………………………………………………………………..
1. wyrażam zgodę na uczestnictwo w/w dziecka w zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie w zajęciach
artystycznych z cyklu „Wakacje z kulturką 2022”
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym w postaci wizerunku w celach promocyjnych.

Strzyżów, dnia………..……….………

………………………………… (podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”
Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
reprezentowany przez Dyrektor Annę Słowik.
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora w zakresie działania Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
jest adwokat Małgorzata Boroń – Niemiec. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można
kontaktować się z Inspektorem drogą mailową pod adresem: malgorzata.boron.niemiec@gmail.com lub pod numerem telefonu: 785 222
784.
3.Administrator danych osobowych przetwarza dane Państwa dziecka w celu:
a/ przyjęcia zgłoszenia Państwa dziecka do zajęć artystycznych z cyklu „Wakacje z kulturką 2022”
b/wykonania umowy, której stroną są uczestnicy zajęć artystycznych z cyklu „Wakacje z kulturką 2022”, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit b
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO;
c/ udostępnienia wizerunku Państwa dziecka w mediach społecznościowych, w tym w prasie lokalnej oraz na fanpage - u Facebooka, a
ponadto w budynku Domu Kultury Sokół w Strzyżowie.
f/ interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi – na podstawie
art. 9 ust 1 lit. i) RODO.
4.W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych Państwa dziecka mogą być osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych przez Administratora oraz podmioty przetwarzające, a ponadto dane Państwa dziecka mogą być przekazywane Ministerstwu
Zdrowia, Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzyżowie oraz Komendzie Głównej Straży Granicznej.
5.Przysługuje Państwu prawo dostępu, uzyskania kopii, żądania poprawienia oraz usunięcia danych osobowych.
6.Dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3.
7.W przypadku uzyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych Państwa dziecka w Domu Kultury „Sokół” w
Strzyżowie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8.Dane Państwa dziecka nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Strzyżów, dnia………………………………..

……………….……………………….(podpis)

