Formularz zgłoszenia EKO-LEKCJE 2019
Dębno
Witnica

Kostrzyn n/O

Krzeszyce

Słońsk
Górzyca
Ośno
Lubuskie

Lubniewice
Bledzew
Sulęcin

Rzepin
Torzym

Międzyrzecz

Łagów

Cybinka

PIECZĄTKA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EKO-LEKCJE 2019
Zgłoszenie grupy na zajęcia edukacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Długoszynie

Miejsce prowadzenia zajęć: DŁUGOSZYN 80, 69-200 SULĘCIN
Data przyjazdu: ............................................................................
(Według ustalonego terminarza)

Godzina: ......................................................................................
(Według ustalonego terminarza)

Informacje o uczestnikach:.
liczba dzieci: ........................
liczba opiekunów: .....................
wiek dzieci/klasa: .....................................................................
Osoba odpowiedzialna za organizację wycieczki ze strony szkoły:
....................................................................................................
(Imię i nazwisko, telefon)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości informacje, że zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,
2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO): 95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa grupy w EKO-LEKCJACH oraz dla wysyłania
informacji związanych z zajęciami - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości współpracy w
związku z powyższym celem.

Miejscowość, data

Podpis Dyrektora Placówki oraz osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki

