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I.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych lub/oraz danych mojego dziecka w postaci Imię i nazwisko, numer telefonu, miesiąc oraz
rok urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail przez Służewski Dom Kultury w Dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa, tel. (22) 843-91-01, sdk@sdk.waw.pl,
zwanym Administratorem Danych Osobowych w celu wzięcia udziału w warsztatach akcji Zima w
Mieście.

II.

Regulamin uczestnictwa w akcji Zima w Mieście

1. Zgłoszenia przyjmujemy od 30 stycznia 2020 roku poprzez zapisy w serwisie strefazajec.pl
2. Zajęcia skierowane są tylko do dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat).
3. Zajęcia przeznaczone są dla uczestników indywidualnych.
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach, jest zaakceptowanie REGULAMINU UCZESTNICTWA
przez opiekuna prawnego dziecka w strefiezajec.pl, wydanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wypełnienie i podpisanie regulaminu przed pierwszymi zajęciami wybranych
warsztatów, w tym przekazanie informacji:
 Kto odbiera dziecko: _________________________________________________
 Czy dziecko przychodzi/wychodzi samo (TAK/NIE): _________________________
 Czy dziecko może wychodzić na żądanie o której godzinie chce (TAK/NIE): ______
 Ze względu na ćwiczenia taneczne w salach wymagane jest obuwie zamienne.
5. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach jest ograniczona (maks. ilość osób na grupę jest podana w
opisie zajęć na serwisie strefazajec.pl)
6. Podczas wybranych warsztatów dzieci pozostają pod opieką instruktora. Czas między zajęciami
taką opieką objęty nie jest.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie.
8. Koszty wszystkich zajęć ponosi Służewski Dom Kultury.

III.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż
Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Służewski Dom Kultury w
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa. Kontakt: (22)843-91-01,
sdk@sdk.waw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@sdk.waw.pl – p. Łukasz
Wielgo
3. Dane są przetwarzane w celu:
a) Umożliwienia uczestnikowi udziału w akcji Zima w mieście.
4. Dane są przetwarzane na podstawie:
a) Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a - na podstawie zgody wydanej przez właściciela danych;
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b) Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f – uzasadniony interes Administratora – cele statystyczne oraz
roszczeniowe;
5. Odbiorcami Państwa danych będą:
a) Właściciela strony strefazajec.pl - firmę GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.
k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego 05-082, przy ulicy Kościuszki 23 – dane w systemie
zapisów on-line;
6. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
7. Dane będą przetwarzane przez okres:
a) Dane o uczestnikach – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz roszczeniowych;
8. Przysługujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych;
b) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do
celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem,
właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek
wynikający z przepisów prawa;
d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania
prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody
oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Podanie danych:
a) Ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w w warsztatach akcji Zima
w Mieście;
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

……………………………………………………………
(data, czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)
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