
Zgoda na przetwarzanie danych osoby prowadzącej zespół taneczny 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w podanym niżej zakresie:  

• imię i nazwisko  

przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gliwicach, ul. Kozielska 39, w celach 
organizacyjnych zwianych z udziałem w VII Wojewódzkim Festiwalu Tańców Europy, który 
odbędzie się w dniu 2 października 2020r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul: 
Kozielska 39, 44 – 100 Gliwice. 

  

    ……………………….………………….…………… 

      Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny                             
nr 5 w Gliwicach, adres: ul: Kozielska 39, reprezentowany przez dyrektora placówki, adres mail:  
sekretariat@zsp5.gliwice.eu; strona internetowa: www.zsp5gliwice.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w placówce jest mgr inż. Anna Rębisz, z którym może się Pani/ Pan 
kontaktować pisząc na adres korespondencyjny: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, 44 – 100 Gliwice, 
ul. Kozielska 39, pisząc na adres email: sekretariat@zsp5.gliwice.eu lub telefonicznie pod numerem       
32 237 99 50 lub 32 237 94 15. 

3. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/ Pana zgody 
będzie skutkowało: 

• usunięciem informacji ze szkolnej strony www 
• zniszczeniem karty zgłoszeniowej  

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji udziału Pani/ Pana podopiecznych                            
w VII Wojewódzkim Festiwalu Tańców Europy. 

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia 
i wychowania dzieci i młodzieży. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest   zgoda osoby, której dane dotyczą. 
7. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa.  
8. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie 1 roku lub po 

cofnięciu Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie. 
9. Informujemy, że przysługuje Pani/ Panu prawo do: 1) dostępu do swoich danych osobowych                      

i otrzymania ich kopii; 2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych; 3) usunięcia danych 
przetwarzanych na podstawie zgody; 4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

          Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano        
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

…………………………………………………………………… 
 Potwierdzenie zapoznania się z informacją 

      Data i podpis  
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