…………………………..……………..
Miejscowość, data
KARTA ZGŁOSZENIA
Zawody w biegach narciarskich z okazji 
173 Rocznicy Powstania Chochołowskiego w dniu 17.02.2019r.

Lp.
Nazwisko i imię
Rok  urodzenia
Kategoria (dz/chł)
Szkoła/Klub/ lub miejsce zamieszkania
1
 
 
 
 
2
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4
 
 
 
 
5





Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Drogi Rodzicu/Opiekunie prawny dziecka(ci)  czy zgadasz się na przetwarzanie danych osobowych ww. dziecka (ci)  przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec do udziału dziecka(ci) w konkursach, zawodach sportowych lub kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
 TAK	 NIE

Imię i nazwisko Rodzica/opiekuna prawnego dziecka ……….…………………………..

Podpis………..………………………….

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest „Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ckip@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 571 79. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Mateusza Latoszek pisząc na adres: mlatoszek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 579 513 297.
	Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane są wyłącznie w realizacji celu, na który wyraził/a Pan/Pani zgodę. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
	Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.. 
Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursach, zawodach sportowych lub kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
	W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

  * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

