EDUBOX Emilia Grzęda
ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu oraz karcie
kwalifikacyjnej przez EDUBOX Emilia Grzęda w celach organizacyjnych i niezbędnych dla zapewnienia
bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia dziecka.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz że
zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celach promujących działania realizowane
przez EDUBOZ Emilia Grzęda, poprzez: stronę internetową www.supel.edu.pl, media, portale
społecznościowe, publikacje itp.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz że
zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

EDUBOX Emilia Grzęda
KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest EDUBOX Emilia Grzęda z siedzibą w Suchym Lesie os.
Poziomkowe 5 lok. 1, 62-002 Suchy Las (dalej zwany w skrócie Administratorem).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania zajęć edukacyjnych/wypoczynku (kolonii /
zimowiska), zapewnienia bezpieczeństwa, oraz ochrony zdrowia dziecka. Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych
jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
Odbiorcy danych osobowych:
Administrator danych w EDUBOX Emilia Grzęda, osoby zatrudnione przez Administratora w ramach
umowy zlecenia oraz współpracownicy Administratora związani z nim umowami o świadczenie usług.
Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych swoich oraz swojego dziecka jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział
uczestnika w wypoczynku.

………………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

