Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Dęba reprezentowana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa Dęba, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, adres e-mail:
www.nowadeba.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, adres e-mail:
iod@nowadeba.pl.
3. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego, jakim jest zagospodarowanie
czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i
talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych
postaw społecznych w ramach Piłkarskiej szkółki dzieci.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podstawą przetwarzania wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli zgoda.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane,
z uwzględnieniem kategorii archiwalnych, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres minimum 10 lat.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści
danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Piłkarskiej szkółce dzieci. Konsekwencją ich
niepodania jest brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach. Podanie danych opartych na zgodzie jest
dobrowolne.

data …………………………, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego - ……………………………………..

