Informacja dla osoby wyrażającej zgodę
na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław.
Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres e-mail
biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416.
Inspektor ochrony danych.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z rodzicem/opiekunem w ramach prowadzenia
zajęć na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu - na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO,
i/lub,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem w ramach prowadzenia zajęć na
terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu - na podstawie art.6 ust.1 lit. c
RODO.Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. a) 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO- czyli Pani/Pana zgody.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania
kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość
podanych przez Panią/Pana informacji.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe i/lub Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez czas uczęszczania Pani/Pana i/lub
Pani/Pana dziecka na zajęcia, a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji
dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.
Sposób przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą
przekazywane do państw trzecich.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wycofania zgody,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka danych jest wymogiem dobrowolnym, lecz odmowa ich podania
uniemożliwi udział w zajęciach Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka.

