Deklaracja

Sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

przystąpienia do programu

Dane Placówki

Nazwa i adres placówki…………………………………………………………… . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………………
Telefon. ……………………………… adres e-mail ……………………………… . . . . . . . .
Imię i nazwisko Dyrektora……………………………………………………………………

Dane dotyczące zgłoszonych dzieci
Liczba dzieci zgłoszonych do programu ………......., w tym np. w klasach
I klasa ………………………… II klasa ………………………… III klasa …………………………

Dane koordynatora wdrażającego projekt
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………. . . . .
Telefon …………………………… adres e-mail …………………………………… . . . . . . . .
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w projekcie „Mamy kota na punkcie mleka”.

............................................ Data, podpis koordynatora
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem przystąpienia do projektu oraz go akceptuję.

............................................ Data, podpis koordynatora

Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

...........................................
Data, miejscowość

Czy zgadzasz się na przetwarzanie 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

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?

Ogólna klauzula informacyjna
1.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji, dla celów związanych z realizacją Projektu „Mamy kota na punkcie mleka” sfinansowanego
z Funduszu Promocji Mleka i zostaną udostępnione w celu weryfikacji dokumentów i rozliczenia z Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b) i f ) „RODO”),
b) wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym
w szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania określonych prawem danych osobowych,
c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ) „RODO”);
d) wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) „RODO”) oraz bieżącej
korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f ) „RODO”);
e) administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ) „RODO”);
f ) rachunkowym, księgowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);
g) archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).
2.Odbiorcami Państwa danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 1 mogą być:
a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające)
na podstawie zawartej umowy, w tym w szczególności kancelarie prawne świadczące pomoc prawną na rzecz Administratora,
a także podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np. informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;
b) pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień;
c) sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
d) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja będzie
niemożliwe uczestnictwo w Projekcie „Mamy kota na punkcie mleka” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka.
4.Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.
5.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, posiadają Państwo prawo jej
wycofania.
6.Administrator nie będzie przekazywać Państwo danych osobowych do państwa trzeciego.
7.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
8.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem

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

