ZGODA
UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA OBOZU
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika obozu udostępnionych w umowie i karcie kwalifikacyjnej oraz
wykorzystanie z wizerunku uczestnika obozu w celu prawidłowej realizacji działań i ich prezentacji
oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora, którym jest Szkoła Języka Angielskiego
GOLDEN GATE w Tarnowskich Górach w przestrzeni publicznej i w mediach (w wydaniach
papierowych i elektronicznych).

……………………………………………….

……………………………………

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

DATA UDZIELENIA ZGODY

…………………………………………….
PODPIS UCZESTNIKA/RODZICA/
OPIEKUNA PRAWNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych lub Państwa podopiecznych jest Szkoła Języka
Angielskiego GOLDEN GATE w Tarnowskich Górach, ul. Piastowska 8.
2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Anna Drewniak, tel. 32 768 99 13, adres
mailowy: ania.drewniak@goldengate.edu.pl
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawidłowa realizacja zadań
Administratora oraz prezentacja działań i budowania pozytywnego wizerunku Administratora
w przestrzeni publicznej i mediach (tj. strona internetowa, facebook, plakaty, informator).
4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest
obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne. Jednakże brak Państwa zgody uniemożliwi nam
realizację zadań.
5. Udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo do wglądu w dane osobowe, do ich
sprostowania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, tj. opiekunom,
podmiotom wykonującym usługi pocztowe, księgowe, prawne (tylko dane podstawowe: imię i
nazwisko, wiek, adres).
7. Udostępniający dane osobowe ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest
w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna Pani/Pan , że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie.
8. Dane Państwa przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia realizacji naszych
zadań.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Dane Pani/Pana nie będą profilowane.

