
Obowiązek informacyjny administratora danych
Cykl zajęć i wyjazdów odbywających się podczas ferii zimowych

 pn. ,,FERIADA 2019” 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy 

oraz Świetlicę Środowiskową TPD.

 Informujemy, że Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka, jest Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy,

ul.  Szkolna  25,  18-421  Piątnica  Poduchowna,  zwany  dalej  GOK  Piątnica,  tel.  86  218  44  34,

e - mail: gok@gokpiatnica.pl, WWW: www.gokpiatnica.pl;

 Pani/Pana  dziecka  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  realizacją  wszystkich  czynności

podejmowanych  w  ramach  uczestnictwa  Pani/Pana  dziecka  w  zajęciach  i  wyjazdach  organizowanych  przez

GOK Piątnica i  Świetlicę Środowiskową TPD pn.  „FERIADA 2019”.  Pani/Pana dziecka dane osobowe, które

Pani/Pan podała/ł są przetwarzane przez GOK Piątnica na podstawie art. 6 RODO;

 Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, numer telefonu opiekunów prawnych;

 Dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, pesel) będą przekazane firmie ubezpieczeniowej UNIQA Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Łomży 18 - 404 Łomża, ul. Sybiraków 6

w celu ubezpieczenia  uczestników wycieczki  do Białegostoku w dniu 31.01.2019 r.  oraz  wyjazdów do Parku

Wodnego w Łomży w dniach 22 i 29.01.2019 r, z kolei takie dane osobowe jak imię i nazwisko oraz data urodzenia

dziecka przekazane będą do Parku Trampolin ,,Jumper” - ul. gen. J. Bema 6, 15 – 369 Białystok w celu organizacji

wejścia do obiektu;

 Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszystkich działań

związanych z  organizacją,  promocją  zajęć i  wyjazdów organizowanych w ramach  ,,FERIADY 2019” oraz po

zakończeniu tego okresu dla celów archiwizacyjnych, jeżeli GOK Piątnica będzie do tego zobowiązany na mocy

odrębnych przepisów prawa;

 informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują

inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego

poziomu ochrony. Wizerunek Pani/a dziecka może być przetransferowany przez serwis Facebook na jego serwery

w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

 GOK Piątnica zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia Pani/Panu wgląd

do  swoich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  dziecka  i  ich  poprawianie,  sprostowanie,  żądanie

ograniczenia  przetwarzania,  żądanie  realizacji  prawa  do  przenoszenia  danych,  realizacja  prawa  do  wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych;

 Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia

w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przez GOK Piątnica

przed datą cofnięcia przez Pana/Panią zgody;

 Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 Pani/Pana dziecka dane osobowe zostały pozyskane do GOK Piątnica w drodze zgłoszenia Pani/Pana dziecka  do

udziału w  cyklu zajęć i wyjazdów odbywających się podczas ferii zimowych pn. ,,FERIADA 2019”. ;

 Nie podlega Pani/Pan/dziecko zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO, ani

profilowaniu.



                Zgoda na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

.........................................................................................................
       imię i nazwisko dziecka biorącego udział w zajęciach/wyjazdach

Wyrażam/y  zgodnie  z  art.  7  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  2016/679

z 27 kwietnia  2016 r.,  wyraźną  i  dobrowolną  zgodę na  zbieranie,  przetwarzanie,  wykorzystywanie  oraz

przekazywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica Poduchowna,

danych  osobowych  mojego  dziecka  oraz  moich,  jako  rodzica  (opiekuna  prawnego)  w  celach

organizacyjnych  i  promocyjnych  wszystkich  działań  odbywających  się  w  ramach  ,,FERIADY  2019”

organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy oraz Świetlicę Środowiskową TPD.

Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszystkich  działań

organizacyjnych.

Oświadczamy,  iż  zapoznaliśmy  się  z  informacją  administratora  danych  osobowych  dołączoną  do

zgódy, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przy realizacji zajęć i wyjazdów odbywających

się ramach ,,FERIADY 2019”.  

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

                                                                                 …..........................................................................      
     podpisy rodziców / opiekunów prawnych


