Kampania sfnansowana z Funduszu Promocji Mleka

Deklaracja
przystąpienia do programu

Miejscowość i data przystąpienia
.............................................................................
Nazwa i adres placówki:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Imie i nazwisko Dyrektora ..............................................................................................................................
Tel. ……………............................................................ Adres e-mail ………………………..........................................................
Dane nauczyciela wdrażajacego projekt/Koordynatora
Imie i Nazwisko …………………………………………………………...............................................................
Tel. ……………...............................................................… Adres e-mail ……………………...............................................................
Pozostałe informacje:
Liczba uczniów zgłoszonych do programu ogółem ............................................................... w tym:
w klasach: I - ........................... II - ........................... III - ...........................
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem przystąpienia do projektu oraz go akceptuję.
…………………………… 								………………………………………
Miejscowość, Data 								Podpis Koordynatora

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
w projekcie „Mamy kota na punkcie mleka” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
										
										…………………………………………………
										Podpis Dyrektora i pieczątka

……………………………..........
Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Czy zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych: numer telefonu ……………………............................................……………….;
adresu e-mail ………................................……………….. zamieszczonych w niniejszej deklaracji przez Polską Izbę Mleka do nawiązywania
kontaktu z uczestnikiem programu „Mamy kota na punkcie mleka” w celach informacyjnych związanych z działaniem programu.
 TAK
 NIE
Czy zgadasz się na publikację i rozpowszechnianie przez Polską Izbę Mleka wizerunku na potrzeby prowadzonej kampanii, zarówno
w formie fotografii, jak i nagrań video, wykonanych w związku z prowadzonym programem, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej kampanii
pod adresem www.kochammleko.pl , Facebooku programu, mediach społecznościowych lub w materiałach promujących program.
 TAK
 NIE
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s 1) – dalej RODO – informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

5.

Administrator danych osobowych Polska Izba Mleka z siedzibą w Białymstoku ul. Mickiewicza 7/23 jest Administratorem
Twoich danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: uczestnictwa w programie „Mamy kota na punkcie mleka”
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres
przechowywania danych upływa w momencie ustania członkostwa
Przekazuje Pani/Panu
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e) Prawo do przenoszenia danych
f) Prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego
Przekazuje Pani/Panu prawo do:
a) Wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
b) Żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa – na zasadach
określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem
……………………………………………………………….
Dana i czytelny podpis

