
Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
oraz ochronie danych osobowych

Jako  Rodzic/Opiekun  Prawny  zapisujący  na  obóz  parafialny  osobę

niepełnoletnią ………………………………………………………………

wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka  i  naszych
przez Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu (administratora) i
przez wyznaczonych odpowiedzialnych za obóz parafialny wyłącznie dla
celów  wewnętrznych  Parafii  i  na  potrzeby  organizacji  obozu.  Zgoda
dotyczy  przetwarzania  danych  w  sposób  zautomatyzowany  lub
niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu,
porządkowaniu,  przechowywaniu,  adaptowaniu  lub  modyfikowaniu,
przeglądaniu  oraz  ujawnianiu  (przez  przesłanie  tych  danych  opiekunom,
animatorom,  kapłanom  działającym  wewnątrz  Parafii,  przesłanie
podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie Parafii, dyrektorom
ośrodków  wypoczynkowych  w  celach  meldunkowych,  poprzez
umieszczanie w spisach grup uczestniczących w obozie). Zgoda obejmuje
także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych
celów.
Rodzic/Opiekun Prawny dziecka obozu ma prawo do wycofania powyższej
zgody  w dowolnym momencie,  prawo dostępu  do treści  swoich  danych,
prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W
tym  celu  należy  skontaktować  się  z  osobą  dokonującą  zapisów  lub  z
prowadzącymi obóz. Rodzic/Opiekun Prawny dziecka ma także prawo do
złożenia  skargi  do  Kościelnego  Inspektora  Ochrony  Danych,  jeżeli
przetwarzanie  danych  osobowych  naruszy  zasady  zawarte  w  Dekrecie
Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele
katolickim).

Data:       Czytelny podpis:
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