Klauzula informacyjna/ zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku dziecka

Administratorem Państwa danych i danych państwa dzieci zawartych w formularzu zapisu do kół
zainteresowań sezon 2018/2019 jest Fundacja PGE Energia Ciepła z siedzibą w Rybniku przy ulicy
Podmiejskiej NIP: 642-28-48-773

Inspektor ochrony danych: Aldona Dudzik , kontakt listowny na adres administratora, e- mail aldonadudzik@fundacjarybnik.pl
Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dotyczącej udziału dziecka w zajęciach kół zainteresowań organizowanych przez Fundację PGE Energia Ciepła.
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie danych. Art. 9 , art. 6 pkt 1 b
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Państwa dane jak również dane państwa dzieci będą przechowywane do momentu zakończenia zajęć
kół zainteresowań - moment ustania umowy dotyczącej udziału w kołach zainteresowań. Posiadają
państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje państwu
prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez państwa danych osobowych jest obowiązkowe na postawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy czyli udziału państwa
dzieci w zajęciach kół zainteresowań.
1. Wyrażam / nie wyrażam zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka ………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)
zarejestrowanego podczas zajęć kół zainteresowań organizowanych przez Fundację PGE Energia Ciepła.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie do celu informacji o działaniach instytucji i fotorelacji z organizowanych zajęć poprzez publikację
w na stronie internetowej www.fundacjapgeenergiaciepla.pl, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook oraz w mediach i prasie ( artykuły i reklamy )
Podstawa prawna: Art. 81 Ochrona wizerunku - Ustawa z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
…………………………………………………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna
2. Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych i danych mojego dziecka przez
Fundację PGE Energia Ciepła niezbędnych do realizacji umowy dotyczącej udziału w zajęciach kół
zainteresowań.
…………………………………………………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna
Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych, danych i wizerunku mojego dziecka
jest mi znany i jestem świadoma/y faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych
oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
………………………………………………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

