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Niniejsze oświadczeni może być wypełnione jedynie przez pełnoprawnego opiekuna prawnego małoletniego, którego dotyczą
wyrażane oświadczenie.
Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie, ewentualnie drukowanymi literami.
Wyrażenie stosownych oświadczeń jest całkowicie dobrowolne i ich brak nie powoduję żadnych skutków prawny w stosunku do
małoletniego oraz do opiekuna prawnego.
Niniejsze oświadczenia można wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku należy poinformować Administratora
danych, po przez wskazanie możniej źródła kontaktowe.
Niniejsze oświadczenie dotyczy Wakacje z CKPiT, zwane dalej „wydarzeniem”.
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Dane małoletniego
IMIĘ I NAZWISKO

Oświadczenia
Ja, pełnoprawny opiekun małoletniego wyrażam stosowne oświadczenia, zgodnie z poniższą tabelą.
Treść oświadczenia
Zgoda na udział małoletniego w wydarzeniu.
Zgoda na utrwalanie wizerunku związku z udziałem w wydarzeniu.
Zgoda na publikację wizerunku małoletniego.
Zgoda na publikację imienia i nazwiska, oraz miejscowości, z której pochodzi małoletnie.
Zgoda na publikację osiągnieć małoletniego związku z udziałem w wydarzeniu.

TAK

NIE

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Związku z organizację wydarzenia administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i
Turystyki w Poniatowej, z którym można się skontaktować:
•
telefonicznie - 81 820 45 54;
•
pisemnie - biuro@ckpit.poniatowa.pl;
•
osobiście lub pisemnie – 24 -320 Poniatowa, ul. Fabryczna 1.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Związku z przetwarzaniem danych osobowych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się przez adres e-mail iod@bodo24.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są lub będą w celu:
o udziału małoletniego w wydarzeniu - w zakresie danych identyfikacyjnych opiekuna prawnego i małoletniego;
o kontaktu z pełnoprawnym opiekunem w sprawach dot. małoletniego – w zakresie danych kontaktowych;
o w celu promocji działań gminy – w zakresie wizerunku, danych indentyfikacyjnych, osiągnieć małoletniego.
WYMOGI I KONSEKWENCJE
Podanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne do wzięcia udziału małoletniego w organizowanym wydarzeniu. Podanie danych dot.
wizerunku i osiągnieć jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu aczkolwiek ułatwi realizację zadań
publicznych gminy.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie dane osobowe pobierane są od pełnoprawnych opiekunów małoletniego.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli została wyrażona zgoda na publikację to dane osobowe będą udostępnione nieokreślonej liczbie odbiorów po przez publikacje
na:
o na koncie Facebook - https://www.facebook.com/ckpitponiatowa/,
o na portalach informacyjnych, w tym BIP, tablicach informacyjnych, oraz innych publicznych miejscach Urzędu Miejskiego w
Poniatowej oraz Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej,

o

w prasie między innymi „Poniatowskie Wieści”.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania wydarzenia i ogłoszenia jego wyników. Następnie dane osobowe będą
publikowane przez 50 lat
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
a. Wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie;
b. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych
danych osobowych;
c. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
d. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
e. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie
okoliczności;
f. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to
technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
g. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
h. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne
lub w inny sposób na nią wpływa;
i.
wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są
zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji
żądanego prawa.
3. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
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Czytelny podpis pełnoprawnego opiekuna małoletniego

