
ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd
Oddziału  Warszawa  Światowego  Związku  Polskich  Żołnierzy
Łączności, zwany dalej  Z O/W  ŚZPŻŁ, w celu prowadzenia działalności
statutowej  oraz  przygotowania  i  realizacji  przedsięwzięć,  których  będę
uczestnikiem oraz na umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Zarządu
Oddziału Warszawa.

..................... ............…         ...............................……………………..
miejscowość, data  czytelny podpis osoby pełnoletniej lub

rodzica/prawnego opiekuna
KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  OSOBY,  KTÓREJ  DANE
DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), zwanego dalej RODO, Z O/W
ŚZPŻŁ
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Z O/W ŚZPŻŁ  z
siedzibą w Warszawie ( 02-904) przy ul. Bernardyńskiej 10/2a, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279189.
2.  Mając  na  uwadze art.  37  ust.  1  RODO, nie  wyznaczono inspektora
ochrony danych osobowych.
W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  związanych  z  przetwarzaniem
dotyczących Pani/Pana danych, proszę kontaktować się z Z O/W ŚZPŻŁ
(tel. 609268569).
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prowadzenia
działalności  statutowej  oraz  przygotowania  i  realizacji  przedsięwzięć,
których  będzie  Pani/Pan  uczestnikiem,  na  podstawie  wyrażonej  przez
Panią/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
o  ubezpieczyciele,  przewoźnicy  autokarowi,  hotele  i  inne  obiekty
noclegowe, placówki służby zdrowia,
o  organy  państwa  uprawnione  na  podstawie  odrębnych  przepisów  na
potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.



5.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia
zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.
6.  Jeśli  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy
czym  niezbędne  do  uczestnictwa  w  przedsięwzięciach  organizowanych
przez Z O/W ŚZPŻŁ oraz korzystania ze statutowej działalności ŚZPŻŁ.
8.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


