….……………………………………………
Miejscowość i data:

OŚWIADCZENIE POZORANTA
Dane osobowe POZORANTA

Dane rodzica /opiekuna prawnego1

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię opiekuna
prawnego

Data urodzenia
Adres:

Adres, jeśli inny
niż w kolumnie po lewej

Nr telefonu:

Nr telefonu jeśli inny
niż w kolumnie po lewej

Adres e-mail:

Zgadzam się na udział w
treningach STORAT mojego
dziecka (dane obok)

Podpis opiekuna prawnego

Oświadczam, że biorę udział w szkoleniu psów ratowniczych STORAT z własnej
woli i na własną odpowiedzialność.
[….……………………..]

….………………………………………………………..

Parafa osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

INFORMACJA - DEKLARACJA ZGODY
Zgodnie z art. 13Rozporządzenia 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 (tzw. RODO) deklaruje się, że:

1. Przetwarzania danych osobowych dokonuje administrator danych osobowych: Stowarzyszenie
2.
3.

Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT (dalej STORAT), Rzeszów, ul. Kamińskiego 3, tel.
515 337 197.
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach opisanych w punkcie 3.
jest dobrowolne, jednak brak zgody może skutkować odmową udziału w treningu STORAT.
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) Zapewnienia bezpieczeństwa osobie uczestniczącej w szkoleniu psów.
[….……………………..]

b) Prowadzenia ewidencji udziału osoby w realizacji działań STORAT.

4.
5.

6.

7.
8.

[….……………………..]

Złożenie podpisu (parafy) obok wskazanego powyżej celu przetwarzania danych osobowych oznacza
wyrażenie zgody na przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych.
Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych przez administratora wynikają z zapisów art. 6
ust. 1 lit. a, b, c, d i f.
Prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, ich aktualizacji, uzupełniania lub poprawiania może
realizować osoba, której dane dotyczą lub, gdy przetwarzanie dotyczy dziecka-podopiecznego, osoba
za nie odpowiedzialna. Może ona także zgłosić do administratora danych osobowych sprzeciw wobec
ich przetwarzaniu lub złożyć skargę na przetwarzanie do organu nadzorczego (UODO).
Zgody, o których mowa w pkt. 3. mogą być w każdym czasie wycofane bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego w czasie ich obowiązywania.
Dane osobowe nie będą udostępniane nikomu z wyjątkiem podmiotów uprawnionych z tytułu
przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas, w którym przedawnią się ewentualne
roszczenia stron.

1)

Wypełnić, jeśli wystąpi potrzeba działania osoby sprawującej opiekę prawną nad osobą POZORANTA.

