Deklaracja uczestnictwa dziecka w warsztatach
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ...........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego .......................................................................................................................
Niniejszym
deklaruję
uczestnictwo
mojego
dziecka
(imię
i
nazwisko)
..........................................................................................................................klasa/wiek.......................
w bezpłatnych warsztatach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Lokalną Organizację
Turystyczną Ziemi Mińskiej i oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w
zajęciach.
Uwaga! -Rodzice/Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne i punktualne
dojście dziecka do miejsca zajęć oraz powrót do domu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem
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), publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 w celach udziału mojego dziecka w warsztatach w roku 2021r.

…………………………………......................................
(data, podpis)

Obowiązek informacyjny:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej
(adres:
Julianów 14,
05-332
Siennica; tel.: 693241227; e-mail:
sekretariat@lotziemiminskiej.pl)
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w „Słodko bez cukru”
– warsztaty prozdrowotne dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, jak
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3.

4.
5.
6.

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych oraz usunięte bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane
dotyczą cofnie zgodę.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
b. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. W związku z
organizacją „Słodko bez cukru” – warsztaty prozdrowotne dla dzieci i młodzieży dane osobowe
uczestników mogą być przekazane Współorganizatorowi (Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim)
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