
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27. kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest:
Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej "Aura"w Raciborzu, ul. Pracy 21.

2) Pani/Pana dane  osobowe oraz  dane  osobowe Pani/Pana dziecka  przetwarzane  będą  w celu:
realizacji praw i obowiązków organizatora zajęć edukacyjnych dla dzieci, na podstawie
art.6 ust.1 pkt b i c oraz art.9 ust. 2 lit. b RODO.

3) Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  bedą
podmioty  uprawnione  do  uzyskiwania  danych  osobowych: na  podstawie  obowiązujących
przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez
okres: obowiązywania zawartej umowy na opiekę nad dziećmi w czasie półkolonii oraz w
obowiązkowym  okresie  przechowywania  dokumentacji  ustalanej  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami  (okres  ten  nie  powinien  byc  dłuższy  niz  5  lat  licząc  od  końca  roku
kalendarzowego w którym wystąpiło  ostatnie  zdarzenie  uzasadniające  przechowywanie
dokumentacji księgowej).

5) Administrator  Danych  nie  przewiduje  automatycznego  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych, ani danych osobowych Pani/Pana dziecka (tzw. profilowania).

6) Posiada pani/ Pan prawo dostępu do tresci swoich oraz Pani/Pana dziecka danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego  dokonano  na  podstawie  zgody przed  jej  cofnięciem.  Sprostowania  można  dokonać
osobiście stawiając się w siedzibie Administratora Danych.

7) W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka bedą
przetwarzane  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  administratora
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych, o którym mowa w art. 21.RODO.

8) Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  zakresie  określonym
przepisami obowiązującego prawa.

Racibórz, dnia ..........................................

..................................................................
Podpis osoby informowanej


