
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych- RODO).                                                                                                                                       

Informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w karcie uczestnika akcji „Lato w Mieście 2022” jest 

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany’, ul. Cegłowska 29, 01-809 Warszawa. 

2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

iodo@dbfobielany.pl  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m.st  Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, pokój 

178, 01-882 Warszawa. 

3.    Dane osobowe z karty uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zajęć w ramach akcji „Lato w Mieście  

2022” w MDK Bielany” na podstawie Pani/Pana zgody. 

4.   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji akcji „Lato w mieście 2021”. 

5.   Ma Pani/Pan prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.    Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit.e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na 

podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

7.    Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. 

8.    Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10.   Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych osobowych (nie dotyczy wizerunku) skutkuje 

brakiem możliwości wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w akcji „Lato w Mieście 2022”.                                                                                                                                                

                                                                                    

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. I lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w 

karcie uczestnika akcji „Lato w mieście 2022”  i oświadczeniu o stanie zdrowia dziecka,  w związku z realizacją przez 

MDK „Bielany” 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 39 zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

                       

                                    …………………………………………......... 
                                                                data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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