……………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………….
Numer telefonu rodzica/ opiekuna prawnego

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka lub moich dzieci:
1 ………………………………………………………… lat *……………
2. ………………………………………………………… lat *………….
3. ………………………………………………………… lat * ………..
4. ………………………………………………………… lat *…………
stale zamieszkałego/ych na terenie Gminy Jerzmanowa pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w akcji odbioru paczki mikołajkowej w ramach imprezy pn. „Korowód Św. Mikołaja”, organizowanej przez Gminne
Centrum Kultury w Jerzmanowej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ moich
dzieci.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 (RODO) ,informujemy że:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 8; 67-222
Jerzmanowa; tel. 76 838 43 24 e-mail: kontakt@jerzmanowa.pl
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):
Tomasz Wadas iod@glogow.org tel. 509 737 586
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisów regulaminu akcji „Korowód św. Mikołaja”,
w szczególności dla potwierdzenia miejsca zamieszkania dziecka/i.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na
mocy obowiązujących przepisów prawa.
Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
00-913 Warszawa.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do odbioru paczki.
…………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informacja
Paczki mikołajkowe będą do odbioru podczas imprezy pn. „Korowód Św. Mikołaja” w dniu 9.12.2018r. w świetlicy wiejskiej,
w obrębie której zamieszkuje/ą dziecko/i. Odbiór paczki będzie możliwy również w terminie 10-31.12.2018r. w ww. świetlicy
(w jej godzinach pracy). Do odbioru paczki niezbędne jest złożenie niniejszego oświadczenia.
*paczki mikołajkowe przysługują dzieciom urodzonym w latach 2004 – 2017.

