FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA UNIWERSYTET DZIECIĘCY W Wyszkowie (UDW)
NA ROK 2019/2020
1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię ….............................................

Nazwisko …..............................................

Data urodzenia ….............................

Adres zamieszkania …..............................

2. DANE OSOBOWE RODZICA / OPIEKUNA
Imię

…...........................................

Nazwisko ….............................................

Numer telefonu …...........................

e-mail …..................................................

3. Inne ważne informacje na temat problemów zdrowotnych dziecka
……………………………………………………………………………………………….

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Uniwersytetu
Dziecięcego w Wyszkowie.
……………………………………………………………………………..

Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka oraz wizerunku mojego i
mojego dziecka przez administratora danych osobowych którym jest jest Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wyszkowie, w celu realizacji zadania pod nazwą Uniwersytet Dziecięcy w Wyszkowie
w terminie od 1.10.2019 roku do 30.06.2020roku.
2. Podaję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
…………………………………………………
Data i podpis
Klauzula Informacyjna
W związku z wyrażeniem zgody na uczestnictwo Państwa dziecka w Uniwersytecie Dziecięcym w Wyszkowie i
przekazaniem nam danych osobowych informuję Państwa że:

1. Administratorem Państwa i Państwa dziecka danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie pod nazwą Uniwersytet Dziecięcy w Wyszkowie jest Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wyszkowie.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym Mogą się Państwo kontaktować pod adresem
e-mail: ido@idoconsulting.pl lub pisemnie na adres Ochrona Danych Osobowych IDO Consulting sp. z o.o.
07-200 Wyszków ul. Wąska 93
3. Dane osobowe i wizerunek Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Uniwersytet Dziecięcy w Wyszkowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, t. z. wyrażenia dobrowolnie zgody, lecz nie wyrażenie zgody spowoduje niemożliwość uczestnictwa
Państwa dziecka w wymienionym wyżej projekcie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa
zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), , lecz nie wyrażenie zgody spowoduje niemożliwość
uczestnictwa Państwa dziecka w projekcie.
5 .Odbiorcą Państwa i Państwa dziecka danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora lub
inne podmioty, które mogą przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe i Państwa dziecka nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
7. Państwa dane i Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa o
archiwizacji, przez okres 5 lat.
8.Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.
8. Wizerunek Państwa i Państwa dziecka bez odpłatności może zostać wykorzystany w celach promocyjnych na
stronach internetowych administratora i jego materiałach promocyjnych.

