Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, nr tel. 71 311 39 68, adres e-mail; gops@gopssiechnice.org.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Tomaszem Radziszewskim pod telefonem: +48 731 303 621
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia uczestnictwa dziecka w półkoloniach
organizowanych przez GOPS.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania, której Państwo jesteście stroną i będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów i organizacji półkolonii przez GOPS, w tym zapewnienia
opieki dla uczestnika, organizacji transportu i organizacji odbioru dziecka oraz kontakt z rodzicami lub
opiekunami prawnymi.
5. Zakres danych przetwarzanych przez GOPS obejmuje:
1) dane do zapisów na zajęcia - imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, rodzaj
zajęć, rok szkolny, PESEL,
2) dane rodzica lub opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres e-mail),
3) sposób odbioru dziecka,
4) informacja o braku przeciwskazań zdrowotnych,
5) informacje o stanie zdrowia istotne dla opieki nad dzieckiem.
6) dane do odbioru dziecka - dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka (imię, nazwisko, stopień
pokrewieństwa, telefon).
6. Przetwarzanie danych wrażliwych będzie się odbywało na podstawie pisemnej zgody.
7. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat po zakończeniu roku, w którym zorganizowano półkolonie,
z uwzględnieniem przepisów prawa i okresu niezbędnego do dochodzenia praw GOPS.
8. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ośrodek nie przekazuje Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowej
lub państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych.
9. Dane nie będą użyte do automatycznego profilowania osób, których dane dotyczą.
10. Równocześnie informujemy, że mają Państwo prawo do kontroli treści swoich danych osobowych
przetwarzanych przez GOPS oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji.
11. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych w szczególności w przypadku, gdyby dane nie
były już niezbędne do realizacji określonego celu, gdyby były przetwarzane do innych celów lub niezgodnie
z prawem.
12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania
danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
13. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia …………………….……………………..
(imię i nazwisko dziecka) w celu zapewnienia odpowiedniej opieki podczas wyjazdu.

…………………..…………………………………………………………….
Data i podpis rodziców/opiekuna prawnego uczestnika

