KLAUZULA INFORMACYJNA
korzystanie z basenu pływackiego „Olender” przez uczniów zamieszkałych w gminie
Wielka Nieszawka w okresie wakacji letnich

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 przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1)
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka ul.
Toruńska 12, 87-165 Cierpice, zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl tel.566781212
2)
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany
inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres
iod1@wielkanieszawka.pl
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, art.7
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu prowadzenia ewidencji
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka
Nieszawka korzystających z basenu pływackiego w ramach zorganizowania zajęć z kultury
fizycznej w okresie wakacji letnich.
4)
Na potrzeby ewidencji przetwarzane będą następujące dane: imię i nazwisko ucznia.
5)
Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np. Urząd Gminy
w Wielkiej Nieszawce placówki oświaty, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne
podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
6)
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na
zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże
przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią
ochronę Państwa praw.
7)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania ferii zimowych oraz do
czasu opłacenia faktury, następnie zostaną usunięte.
8)
Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je
sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
9)
Podania Państwa danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
10) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

