
Niedźwiedź, dn.………………

Wniosek na  udział w warsztatach doskonalenia umiejętności wychowawczych 
oraz praktycznych umiejętności komunikacyjnych w rodzinie

Dane uczestnika

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania……..……………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………………………………

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zakresie  zawartym  w
treści  formularza  rejestracyjnego  (imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania,  numer
telefonu) dla  potrzeb  rejestracji  i  udziału  w  warsztatach  doskonalenia  umiejętności
wychowawczych oraz praktycznych umiejętności komunikacyjnych w rodzinie

Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  w  warsztatach  doskonalenia
umiejętności  wychowawczych  oraz  praktycznych  umiejętności  komunikacyjnych  w
rodzinie

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-
ciem. W celu cofnięcia zgody proszę zwrócić się do Administratora na adres e-mail:
gopsnied@pro.onet.pl

Niniejsza zgoda jest wyrażona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą
klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

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 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Niedźwiedziu (GOPS) z siedzibą:34-735  Niedźwiedź, Niedźwiedź233 tel. 18 33
12 776, adres e-mail: gopsnied@pro.onet.pl.

2. Jeśli  pojawią  się  pytania  dotyczące sposobu i  zakresu przetwarzania  danych
osobowych, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować z In-
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spektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem: odo.dmarek@admarek.pl lub pisząc na adres administratora. 

3. Przekazane dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia warsz-
tatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej  art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w
celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji
warsztatów,  lub do odwołania zgody, a następnie  jeśli chodzi o materiały archi-
walne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach. 

5. Przekazane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do
uzyskania danych osobowych lub podmiotom współpracującym i uczestniczącym
w realizacji warsztatów, w tym podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy
na realizację warsztatów, w tym firmie: Zespół Pomocy Psychologiczno – Peda-
gogicznej „Ostoja” Halina Czerwińska, 33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska 17A/1

6. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy
też poddawać profilowaniu.

7. Przysługują Pani/Panu prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, usu-
nięcia lub ograniczenie przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na
przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem zgody, a także prawo do prze-
noszenia danych zgodnie z RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwa rejestracja i udział
w warsztatach.

Podpis uczestnika ……………………………………………………………………….

2

mailto:odo.dmarek@admarek.pl

