
OŚWIADCZENIE
..................……………………...................................................................……………………………………

(imię i nazwisko uczestnika zajęć)

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
Administratorem wskazanych przeze mnie danych osobowych jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu szkolnego 
Gdańsk (dalej: Administrator lub GZSiSS).
Z Administratorem mogę się kontaktować w siedzibie, pod adresem wskazanym powyżej lub telefonicznie na numer 
585206850.
Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

 Prowadzenia procesu rekrutacyjnego na półkolonie w roku szkolnym 2018/2019, na podstawie obowiązku
wynikającego z przepisów prawa - Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C 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 (dalej:
RODO), 

 Prowadzenia działalności dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczej, zgodnie ze Statutem Administratora,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w
szczególności Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W tym celu będą przetwarzane wyłącznie
dane osobowe kandydatów, którzy zakwalifikowali się na półkolonie po przeprowadzonym procesie
rekrutacyjnym.

Dane osobowe kandydatów i ich opiekunów prawnych, którzy przystąpili do procesu rekrutacji i nie zakwalifikowali się
na zajęcia prowadzone przez GZSiSS, będą przetwarzane przez okres rekrutacji a po jej zakończeniu jeszcze przez
czas 3 miesięcy. 
Dane osobowe kandydatów i ich opiekunów prawnych, którzy zakwalifikowali się do udziału w półkolonii, będą
przetwarzane przez cały czas trwania półkolonii, a po jej zakończeniu przez okres 12 miesięcy.
Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni do takiego dostępu pracownicy GZSiSS, w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych. 
Dane nie są przekazywane do państw trzecich. Administrator nie przetwarza danych osobowych z wykorzystaniem
profilowania.
Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, w zakresie wynikającym z RODO oraz z Ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych,
prawo  do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli zachodzi
podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa.
Osoba ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, z uwagi na szczególną sytuację.
Żądania realizacji praw należy kierować pisemnie, w korespondencji tradycyjnej lub doręczając żądanie osobiście, na
adres Administratora (Al .Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji a po
zakwalifikowaniu się kandydata, także do brania udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych
przez GZSi SS.

    ......................................                                                   .........................................................................................
Miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika powyżej lat

16.


