DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI do Klubu brydżowego
Domu Kultury SM “Lokator” w Zduńskiej Woli
imię i nazwisko uczestnika:……………………………....................................
Adres zamieszkania:………………………………............................................
Nr telefonu ………………………………………………………......................
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję regulamin Klubu brydżowego
:
…………………………..…………………… ........................................................................
data

podpis

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WŁASNYCH
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Lokator”, ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8290007574, Dział: Dom Kultury.

2.

Podaję dane swoje/dziecka dobrowolnie, mając świadomość, że jest to niezbędne w celu organizacji zajęć, prowadzenia
dokumentacji, rozliczeń i statystyki. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest moja zgoda na
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

3.

Wiem, że jako dane osobowe rozumie się również wizerunek, który może być wykorzystany do celów informacyjnych i
promocyjnych na stronie www.dklokator.pl, Facebooku Domu Kultury i w Telewizji Lokalnej ZW „Media” oraz w gazecie
„Informator-Lokator”.

4.

Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także
prawo
sprzeciwu,
zażądania
zaprzestania
przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.

Wiem, że dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

6.

Zostałam/Em poinformowana/y, że dostęp do danych osobowych (moich/dziecka) będzie przysługiwał wyłącznie
upoważnionym pracownikom Spółdzielni, podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie odrębnych
przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

7.

Wiem, że dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.

8.

Wiem, że dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres czasu niezbędny do realizacji czynności wynikających z
punktu 2 i niszczone najpóźniej w ciągu roku od daty zakończenia zajęć. Dane obejmujące wizerunek będą usuwane na
życzenie osoby zainteresowanej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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 (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) 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.

Podpis………………………………………

Zduńska Wola dnia ………………………………

