Załącznik nr 5 '
do ogłoszenia o konkursie Ofa't

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ OŚWIADCZENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna 'do formularzy służących do zbierania danych osobowych
.

.

dotyczy.........'—'I......IQID.......I.IIOÓGOOOOOCOCQIQCIJIIIII._......ł.OIOOCOCOCO

GCQOGICCGQGCUCG.OGICOGODOCOOOC

(imię i nazwisko)
OUÓI._.CII...
"".......IIIIIIOCIDIDIÓUIIÓOI IIIIIIII ........-......_'I.....- IIIIIII .I... IIIII "'-...III-.........UFFUUUCDFCO

":

(stanowisko na wpaczjznkuu)

Zgodnie z art.. 13 ust.-1 i ust. 2 rOprZądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) _2016[679 ?; 27 kwietnia 2016 r'. W spraWi'e ochrony Osób fizycznych W zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i W spraWie sWobOdnogo prz." f - ' " takich danych oraz uchylenia dyrektywy
'
'
95/46/WE (RODO), informujemy, iz:
Administratorem PanilPana danych o_s'ObOwych jest- Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedziba,
Kędzierzyn-Koźle,. adres e-mail:
47-200
32,
Piramowicza
Grzegorza
ul.
przy
prezydęnt@kedzierzynkoz1e;pl, tel. 77/40—50-338
Przetwarzanie Pam/Pana danych osobowych 'bOdzie się odbywać na podstaWic art. 6

to.

oraz RODO oraz..-' '1. UstaWa z dnia '26. 10.1982 rf. o wychowaniu W trzeźwosci 1'przeclwd21ałan1u alkoholizmowi (Dz-. U
z 2018 r.poz”. 2137),
. Ustawaz dnia 29.07.2005 'r. o przec1wd21ałan1u narkomann (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030);

Ja.-ua

. Ustawa z. dnia 29 07.2005 r. o przeciwdmałamu przemocy W rod21me (Dz U. z 2015 r. poz. 1390).
_
. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.. O samorządzm gmmnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

cn'un

. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 'U. z 20171. poz. 2077 z późn. zm )

. ' Ustawa z dnia 11 września 2015 r. O zdrow1u pubhcznym (Dz. .U. z 2018 r. pOz. 1492).

' 9'0

44.1

. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 1'. o działaJnOści pozytku pubhcznego i O WOlOntariacie (Dz.U
.
_z2019 r. pOz. 688).
UstaWa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.'2190).

.9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 20041. .o śWiadczeniach opieki zdrOWotnej finansowanych ze środkdw
~
›
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510)..
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 20111. o wspieraniu.rodziny 1 Systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 20181'. poz. 998).
11. Inne ustawy i przepisy prawne WłaściWe dla realizacji Gminnego Programu.
_i W celu realizacji zadań Gminnego Pregramu Prońlaktyki i Rozwiązywania Problemów"
Alkoholowych 1 Narkotykowych zatwierdzonego 1 przyjętego Uchwałą Nr III/27/18 Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 roku.”
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest organizacja wypoczynku .
letniego pod nazwą „kolonia letnia” dla dzieci 1 młodzieży z tereny Gminy Kędzierzyn—Koźle
zgodnie z przeprowadzoną procedurą kOnkursową / W

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony 'Danych W Urzędzie Miasta Kędzierzyn-KO e,to:
adres korespondencyjny Inspektora Danych Osobowych W Urzędzie Miasta, adres e—mail:
inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-3461.
.
.

Pani/Pana dane osobowe” bedą przechowywane przez okres wskazany 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 (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu—do treści swoich danychosobowych, prawo do 'ich'sprostowania,
nsuniQCia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzanie] prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

-

-

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia _:skargi do organu nad-zoicżego, jeśli ”Pani/Pana zdaniem,

„
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzańa' RODO.
Podanie prZez Panią/Pana danych osoboWych jest warunkiem zatwierdzenia Pani/Pana Osoby do .
pełnionej roli w składzie kadry zimowiska. Brak podania danych osobowych będzie skutkował
- brakiem zgody na pracę Pani/Pana podczas kolonii letniej organizowanego przeż Urząd Miasta
.
›
, Kędzierzyn-Koźle.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekaznane żadnym odbiorcom
.

danych/NIE DOTYCZY za wyjątkiem podmiotu, z którym zawarto liniowena realizację zadania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą"
' proiil0wane/N1E DOTYCZY
""L""""".-- ..... ' ....... „...:-"_- ąąąąąąąąą joo-QGE ....... -'.|i.ug.ono.l.oo-i,llllllllll.ru-.'u'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(data '1 podpis khenta)

Wyrazem zgode na przetważanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przezi Urząd

Miasta Kędm'erZyn-Koźle, ul. Grzegorza ~Piramowicza32, 47—200 Kędzierzyn-Koźle w _celu
...niggqoqoouoooj[..i....o.-'."'.|...-piu'lonotoooolcojll_...[I[iii-GI—OOOĘCÓOCOCIUOQC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

. @odać Celpizeorvarzonie)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(data i podpis klienta.)

-

Oświadczenie'zgody na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ OŚWIADCZENIA ZGODYNA PRZETWARZANIE'
'
' '
DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna do formularzy służących do zbierania danych osobowych
dotyczy:. IIIIIIIIIII I'll. ....... ....O'COOODO IIIIIIIIIIIII ł IIIIIIIIIIIII l......(imię i HWSkO dZiecka)

.(imię i naZWisko rodzica/prawnego opiekuna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 'Europej skiego _i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osoboch jest Urząd Miasta KędZierzyn—Kozle z siedzibą
przy

ul. " Grzegorza

Piramowicza

32,

47-200

Kędzierzyn-Koźle, . adres

e-mail:

prezydent@kedzier'zynkozle.pl, tel. 77/40—50—338.'

Przemarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6
oraz RODO oraz:

1.' Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu W trzeźwości 1 przeciziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
220181: poz. 2137),
.
.
. UstaW'a z dnia 29 07 2005 r. o przeciziałaniu narkomanii (Dz. U z 2018 r. poz. 1030)

Haynes-m

_

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy W rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
UstaWa z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).
UstaWa z dnia 11 września 2015 r. ozdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018r. poz. 1492). -

USt'aW-a z dnia '24'kwietnia 2003 r.- O' ”działalności pożytku publicznego _i. o wolontariacie (Dz. U.'
'z 2019 r. poz. 688).
8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190).
9. U'ś't'aWa z dnia 27 śierpi'iia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny '1 systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2018r. poz. 998).
11. Inne ustawy i przepisy prawne Właściwe dla realizacji Gminnego PrOgranm.-'

i w celu realizacji zadań Gminnego Programu Prefilaktyki i Rożwiązywania Problemów
Alkoholowych': Narko'tykowych zatwierdzonego'i przyjętego Uchwałą Nr. lll/27118 Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest organizacja
wypoczynku letniego pod nazwą „kolonia letnia”- dla dzieci i młodzieży z tereny Gminy

KędzierZyn-Koźle zgodnie z przeprowadzoną procedurą konkursową / NiE-9951315945?
Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych W Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, to:

adres korespondencyjny Inspektora Danych Osobowych W Urzędzie Miasta, adres e-mail:

inspektor@kedzierzynkozle.pl tel. 77/40-50—346/.

'

'

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji

kancelaryjnej przez okres Slat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak. również prawo do ograniczenia ich przetwarzania] prawo do cofnięcia zgody, prawO do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych._
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdanienn

przetwarzanie danych osoboWych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. '

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału dziecka w kolonii letniej
Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem zgody na udział Państwa 'dziecka'
w kolonii letniej'organiz0wanym przez Urząd Miasta Kędzierzyn—Koźle. '

Informuj emy, iż .Pani/Pana dane osoboWe ' nie będą przekazywane zadnym' odbiorcom

danych/NIE DOTYCZY za wyjątkiem pedmiotn, z którym zawarto Il'nlOWę "na.” realizację zadania. "

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 'i nie będą
'

'

'

prońlowane/NIE DOTYCZY

(czytelny podpis klienta/ rodzica/ prawnego op1ekuna)

_ O'śvviadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych _
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych. osoboweh oraz danych”

osobowych mojego dziecka przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza32, 47-200
Kędzierzyn—Koźle i w celu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 1 Narkotykowych.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(czytelny podpis klienta! rodzica! prawnego opiekuna)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, „'że 'Ważam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających '

od 01.07. zem-ds 0.1.09.2019_r..

'

'

................................................................................

(czytelny podpis klienta/ rodzica/ prawnego opiekania)

'

_ .' wizerunek-moj ego dzieckawykonany'i przeprowadzony w trakcie trwania .kolonifl'etniej tj. w- okresie

