
Miejska wyprawka noworodkowa

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania:
Numer telefonu kontaktowego:

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:
Adres zamieszkania:

Informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Jaworzna, z siedzibą
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

2. Podstawą  prawną  przetwarzania  przekazanych danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  a)
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)  (Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016,  str.  1)  –  dalej:  RODO,  
to oznacza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

3. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tejże
zgody przed jej wycofaniem.
4.  Masz  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  Twoich  danych  osobowych,
ich sprostowania, usunięcia  i/lub ograniczenia przetwarzania.  Zakres każdego z tych praw oraz
sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa.
Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek u Administratora.

4.  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przekazane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane
w sposób niezgodny z prawem.

5. Podanie powyższych danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny, jednak jeśli ich
nie podasz, nie będzie można przekazać Ci zestawu miejskiej wyprawki noworodkowej.

6. Twoje  dane  osobowe  będą  wykorzystane  wyłącznie  celu  dostarczenia zestawu  miejskiej
wyprawki  noworodkowej,  a następnie  przechowywane  przez  maksymalnie  5  lat,  po  czym
zostaną trwale usunięte/zniszczone.



7. Twoje dane  adresowe  przekażemy  operatorowi pocztowemu realizującemu usługę doręczenia
przesyłki. Jednocześnie zapewniamy, że bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest stale
monitorowane  i  audytowane  oraz  że  zawsze  zachowywana  jest  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami prawa tajemnica dot. przetwarzania Twoich danych osobowych.

8. Inspektorem  ochrony  danych  w  Gminie  Miasta  Jaworzna  jest  Pani  Barbara  Proksa,  e-mail:
iod@um.jaworzno.pl.  Inspektor  jest  do  Twojej dyspozycji  w  zakresie  każdej  kwestii
czy wątpliwości dot. przekazanych danych osobowych.

I. Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami.
II. Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  powyższych  danych  osobowych przez  Administratora,

którym jest Prezydent Miasta Jaworzna, z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600
Jaworzno, w celu dostarczenia zestawu miejskiej wyprawki noworodkowej.

Data, miejsce, czytelny podpis

mailto:iod@um.jaworzno.pl

