Załącznik A) Do WNIOSKU RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO O ZAKWALIFIKOWANIE UCZNIA- MIESZKAOCA GMINY
MIEJSKIEJ GŁOGÓW DO NIEODPŁATNEGO UDZIAŁU W ZIELONEJ SZKOLE w roku szkolnym 2022/ 2023

Głogów, dnia…………………………………
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani oświadczamy, że w przypadku zakwalifikowania naszego dziecka
……………………………………………………………………………..….(imię i nazwisko), ucznia klasy………………………….
Szkoły Podstawowej nr…………………………………w Głogowie wyrażamy zgodę na jego udział w projekcie
„Zielona Szkoła dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów2022”, na przekazanie danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła, dokumentacja fotograficzna) do
Fundacji KGHM Polska Miedź, na sprawowanie opieki w trakcie Zielonej Szkoły przez nauczycieli
typowanych przez Szkoły Podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 9 i 13 nie typują opiekunów), na inne
warunki uzgodnione ze Szkołą.

…………………………………………………..

…………………………………..…………………………..

(data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego)

(data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

W załączeniu Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Gmina Miejska Głogów)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Gmina Miejska Głogów):
1.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa.

2.

Kontakt do Prezydenta Miasta Głogowa:
-

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl; adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów

3.

W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktowad się z inspektorem ochrony danych.

4.

Kontakt do inspektora ochrony danych:
-

5.

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl; adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów

Dane osobowe zbierane są w celu
-

stworzenia listy osób zakwalifikowanych do nieodpłatnego udziału w projekcie „Zielona Szkoła dla
dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- 2022”,

-

zgromadzenia oświadczeo rodziców wyrażających zgodę na udział dziecka w projekcie „Zielona
Szkoła dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- 2022”,

-

wykonania sprawozdania pisemnego z realizacji wyjazdu wraz z dokumentacją fotograficzną.

6.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia realizacji celu, a po tym
okresie archiwizowane przez 5 lat, licząc od stycznia następnego roku. Następnie po tym okresie usunięte.

7.

Do danych osobowych mogą mied dostęp upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie.

8.

Dane osobowy będą przekazane do Fundacji KGHM Polska Miedź, ul. M.Skłodowskiej Curie 48.

9.

Posiad Pani/Pan prawo do:
-

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;

-

usunięcia danych osobowych;

-

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-

przenoszenia danych osobowych;

-

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

-

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

10. W celu skorzystania ze swojego prawa należy skontaktowad się z inspektorem danych osobowych,
telefonicznie lub pisemnie. Dane kontaktowe podane są w punkcie 4.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
12. Podstawy prawne art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 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 (RODO) –
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora, tj. wywiązanie się z zobowiązao nakazanych przez Fundację KGHM Polska Miedź.

