Załącznik nr 1

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA”
(wypełnia kandydat pełnoletni)

………………………………………………………………………………… ur. ……………………….. w …………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

Szkoła: ……………………………………………………………………………………….. Klasa: …………………………………………..

Deklarowany udział w zajęciach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
(UWAGA – jeżeli adres zameldowania jest inny niż zamieszkania, proszę dopisać)
Tel.: ……………………………………………………

Płock, dnia ………………………………..

e – mail: ………………………………………………….

………………………………………………………………………
(czytelny podpis kandydata)

Klauzula informacyjna
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane
dane są zgodne ze stanem faktycznym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1444 z późn. zmianami)
Zgodnie z art. 13 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 osobowych):
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Harcerski Zespół Pieśni i
Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke z siedzibą przy ul. Jachowicza 34
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres
email: ido@zjoplock.pl lub dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
można uzyskać w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
3. Dane osobowe zawarte w deklaracji będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z art. 160 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.).
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 153 ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.); konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Płock, dnia ………………………………..

………………………………………………………………………
(czytelny podpis kandydata)

