
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. 

a) 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przystąpienia oraz realizacji kursu 

mermaid. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną administratora danych.

    ……………………….....……....................…..

    (data, czytelny podpis osoby)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PHU KAGA z siedzibą w Strawczynku:

 ul.Turystyczna 85, 26-067 Strawczyn

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

 pod adresem :  katarzyna@sswn.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji w bazie nurków SSI,

 rejestracji w bazie Klubu Syren Meluzyna.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane

 osobowe w imieniu Administratora, a także te, które na mocy wyrażonej zgody mogą te dane otrzymać.

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

  przetwarzania danych osobowych;

 b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 c)  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem

  przepisów powyższego rozporządzenia .

8.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

9. Administrator Danych wdrożył środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia

 przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.


