
K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A

 „Bezpieczne wakacje. Nie biorę”

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: 
cpp@miasto.szczecin.pl ,

a podpisany oryginał należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia zajęć. 

Imię i nazwisko uczestnika Wiek uczestnika

Imię i nazwisko rodzica Numer telefonu 
kontaktowego

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, 
że: administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie z siedzibą 
przy ul. Adama Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, numer telefonu: 915065460, adres e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 918522093 lub adresem e-mail: iod@spnt.pl.  Dane 
osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 59) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych 
zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej 
upoważnionym na mocy odrębnych ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty 
ich zadań. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą. Pana/Pani/dziecka dane osobowe będą 
przechowywane przez czas trwania programu zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zatwierdzonym 
przez Państwowe Archiwum w Szczecinie. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
i prawo do ich sprostowania i usunięcia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na przepisy prawa oświatowego.

                                                                                                  

       

Data……………………                                Czytelny podpis……………………………………


