
załącznik nr 3 do regulaminu warsztatów artystycznych  
„Dotyk Radości” 

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka w postaci imienia, nazwiska, 
telefonu, adresu e-mail, miejsca zamieszkania oraz wizerunku w celu uczestnictwa w warsztatach artystycznych: 
„Dotyk Radości” 
 
ORGANIZATOR 
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira Różyckiego 19, tel. 75 76 
74 832, wew. 56,  e-mail: konkurs@jsmjg.pl 
 

KLAUZULA 
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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 związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest:  
 Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Różyckiego 19, 58-506 Jelenia Góra 
2) powyżej znajduje się kontakt do organizatora i firm współpracujących. 
3) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania warsztatów 

artystycznych: „Dotyk Radości” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
4) odbiorcą Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest organizator oraz firmy współpracujące  w 
 organizacji akcji. 
5)  Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

 międzynarodowej. 
6) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
 obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie 
 z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 
7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz dziecka, ich sprostowania, żądania 

 usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia 
 zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Oświadczenie 
 o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, 
 elektronicznej na adres mailowy lub osobisty kontakt. 

  W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do organizatora bądź firm 
 współpracujących w realizacji warsztatów artystycznych: „Dotyk Radości” 

 8)  Podanie Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 
 warsztatów. 

9)  Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą  przetwarzane  
 w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10)  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
 Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy RODO. 

Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są 
dla mnie zrozumiałe. 

 

Data i podpis ........................................................... 


