
Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa                                   

w Sułkowicach, z siedzibą w Sułkowicach, ul. Sportowa 45A, 32-440 Sułkowice, tel. 12 272 50 50. 

Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą 

adresu e-mail iodo@swietlica.sulkowice.pl.  

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie zgody) w celu: 

 Udziału Pani/Panadziecka w Akcji Lato organizowanej przez Świetlicę Środowiskową 

w Sułkowicach - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www, portalach społecznościowych, 

a także w lokalnej i powiatowej telewizji i prasie (m.in.) aby promować działalność jednostki 

- wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania akcji oraz przez okres zabezpieczenia 

roszczeń i okres przez, który Administrator jest zobowiązany archiwizować dokumenty, a także 

przez okres promowania placówki w witrynach i na stronie internetowej nie dłużej jednak niż do 

czasu cofnięcia zgody. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.  

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawaoraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą następujące prawa: 

prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych; prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana dziecka danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

 

        Zostałem poinformowany/a o celu 

przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

………………………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 
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