ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
Wyrażam zgodę na udział córki/syna
(imię i nazwisko)

w zajęciach
(nazwa/rodzaj zajęć)

organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Kamieński Dom Kultury.
dnia

w godzinach od
(miejscowość, data)

do
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 poz. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu siedzibą pod adresem: ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iodo@kamienpomorski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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