
 
  

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Miasta i Gminy Sztum. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w półkoloniach letnich  

organizowanych w ramach zadania publicznego  

pn. „Odkryj swój potencjał” 

współfinansowanych ze środków Miasta i Gminy Sztum 

 

 

IMIĘ DZIECKA 
 

NAZWISKO DZIECKA 
 

KOD POCZTOWY   

MIEJSCOWOŚĆ    

ULICA   

NR DOMU / MIESZKANIA   

TELEFON KONTAKTOWY  

RODZINA KORZYSTAJĄCA 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
(właściwe zaznaczyć stawiając obok 
znak „x”) 

□ TAK 

□ NIE 
 
 

 

 

……………………………..……………………… 
miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w Formularzu przez Spółdzielnię socjalną IKSRA na potrzeby rekrutacji 
i uczestnictwa w zadaniu publicznym.   
 

  

 



 
  

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Miasta i Gminy Sztum. 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Realizując obowiązek wskazany w 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 swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych w ramach realizowanych zadań jest Spółdzielnia socjalna 

ISKRA, ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole, NIP 579-225-38-99, e-mail: 
kontakt@spoldzielniaiskra.pl, zwanymi dalej „Administratorem”. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Odkryj swój 
potencjał”. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2,  mogą być one 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 
mogą być: 
1) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 
2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające). 

4. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje: 
1) prawo dostępu do treści danych, 
2) prawo do sprostowania danych, 
3) prawo do usunięcia danych, 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
6) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 
7) w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. 4 

RODO, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 2 celu 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie przez Spółdzielnię socjalną ISKRA danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją.  
 
 

 ………………………………………………………..  
                (czytelny podpis)                           

 

mailto:kontakt@spoldzielniaiskra.pl

