
Piwniczna-Zdrój, ………………………… 2022 r.  

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PÓŁKOLONI LETNIEJ 

orgaznizowanej przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój 

w terminie 11-22 lipca 2022 r. 

 

DANE UCZESTNIKA 

imię i nazwisko  

adres zamieszkania  

data urodzenia  

PESEL  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

imiona i nazwiska  

tel. kontaktowy  

adres e-mail  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 

organizacji przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój półkolonii letniej 2022 zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781),  

 

……………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie 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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, ul. 

Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@odo.info.pl; listownie – adres 

administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”. 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i uczestnictwa dziecka  

w półkolonii letniej 2022 organizowanej przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój w terminie  

11 – 22 lipca 2022 r.   

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności: 

a) instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Ma Pan/Pani prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych,  

b) sprostowania swoich danych osobowych,  

c) w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do 

usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w półkolonii letniej w 

terminie 21 – 30 lipca 2021 r.   

 

……………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

mailto:inspektor@odo.info.pl

