
Zał. nr 1

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa, pełna nazwa

Szkoły):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

w Konkursie Plastycznym pt. „Wolontariat dla każdego” organizowanego przez Szpitale

Pomorskie Sp. z o. o.(Organizator), akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora dla celów

organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

……………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego oraz data

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzędowy Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako
„RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Szpitale Pomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni,
ul. Powstania Styczniowego 1, 80-519 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS
Nr 0000492201 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, REGON: 190141612, NIP: 5862286770. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@szpitalepomorskie.eu,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia udziału Państwa dziecka w Konkursie
Plastycznym „Wolontariat dla każdego” oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Państwa
zgoda.
Dane nie są przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz
Administratora Danych Osobowych na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych



osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna Administratora danych osobowych
ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która
przewiduje wieczyste przechowywanie skarg i wniosków;
Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział
Państwa dziecka w Konkursie.
W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z
podanymi danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres wskazany w pkt
1.


