
Załącznik nr 2 
Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja ………………………………………………………………………………………………………… 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 
mojego dziecka:………………………………………………………………………………………., 
które podane zostały przeze mnie w Załączniku nr 2 na podstawie 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO”  
i przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Poznaniu. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu możliwy jest pod tel. 61 22 55 080 lub adresem  
e-mail: sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 61-823 
Poznań.  

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania  
z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Państwa dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie 
„Gdy dorosnę… zostanę ZAWODOWCEM!”  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz te, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. 

6. Dane osobowe przetwarzane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Poznaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 
ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164, ze zm.), w tym Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67, ze zm.).  

7. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych oraz 
danych Państwa dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możecie 
Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych oraz 
danych Państwa dziecka/podopiecznego. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości objęcia Państwa dziecka/podopiecznego udziałem  
w Konkursie „Gdy dorosnę… zostanę ZAWODOWCEM!”. 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 
………………………………………… 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


