Załącznik nr 2 do Regulaminu Wolontariatu

Z G O D A
RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA
W WOLONTARIACIE
W REGIONALNYM INSTYTUCIE KULTURY W KATOWICACH
Ja niżej podpisana/-y……………………………………………………. wyrażam zgodę na aktywny
udział ………………………...………………………………., pozostającej/-ego pod moją opieką prawną,
w działaniach w ramach świadczenia wolontariatu w Regionalnym Instytucie Kultury
w Katowicach.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania placówki,
Regulamin Wolontariatu Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, a także idea
wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności,
a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez
wolontariuszy świadczeń.
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących
moje dziecko z udziału w ww. wolontariacie. Wyrażam także zgodę na udzielenie pomocy
medycznej mojemu dziecku oraz poddanie go zabiegom medycznym ratującym jego życie
i zdrowie w nagłych wypadkach.

………..……………………….

..………..………………….

miejscowość, data

czytelny podpis

kontakt telefoniczny: …………………………………………..…………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Laksa. Kontakt: klaksa@rik.katowice.pl
lub pisemnie na adres Administratora;
3) Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko,
telefon kontaktowy, adres e-mail;
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku prawnego
w związku z podpisaniem umowy/porozumienia z Państwa dzieckiem na podstawie
art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz na podstawie Art. 17 Kodeksu Cywilnego;
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Instytutu;
6) Po zakończeniu okresu trwania umowy/porozumienia państwa dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny wynikający ze stosownych przepisów prawa. Po
upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów
informatycznych, a dane papierowe – trwale zniszczone;
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
8) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie (jeżeli taka została wyrażona) bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może
uniemożliwić Administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających
z treści zawartej umowy – w tym celu powiadomią Państwo Administratora w formie
pisemnej;
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO);
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
11) Administrator, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe,
nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa
zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą klauzulą informacyjną.

……….………………………
data

………………………………….………..
czytelny podpis

