Załącznik nr 1
do umowy w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych
i dydaktycznych oraz ustalenia zasad odpłatności za te usługi

OŚWIADCZENIE
Ja, ……………………………………….…….………. niżej podpisany/a- rodzic/opiekun prawny
1) …………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………..
wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

oraz

mojego

syna/córki/podopiecznego, w zakresie wskazanym w umowie oraz załącznikach do umowy, przez
Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 87-800
Włocławek, w celach niezbędnych do realizacji umowy nr …./…….. z dnia ………… roku w
zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych oraz ustalenia zasad odpłatności za
te usługi, 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.
Przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Państwowa Uczelnia Zawodowa
we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 (e-mail:
kancelaria@puz.wloclawek.pl, tel. 54 231 60 80).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pod
numerem telefonu 734 457 370, e-mail: iod@puz.wloclawek.pl lub wysyłając korespondencję na adres
siedziby wskazanej w pkt 1.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym - wynikającym
z wykonywanych zadań na podstawie umowy.
4. Dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe
w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
5. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
6. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane
i w czasie określonym przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy obowiązującego prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu
profilowania.
10. Wizerunek dziecka rozpowszechniany będzie zgodnie z ewentualnie złożonym oświadczeniem.
1.

…………………………………………….
(miejscowość, data, podpis)

