ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na
 Przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki ……………………………………………..……w celu przeprowadzenia
rekrutacji na wolontariusza w Caritas Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu 61-546 przy ul. Rynek
Wildecki 4a,
………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 wykonywanie i nieodpłatne wykorzystywanie i umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej Caritas
Archdiecezji Poznańskiej, jej Fanpage’u oraz innych mediów promujących działania Caritas z siedzibą
w Poznaniu 61-546 przy ul. Rynek Wildecki 4a, zawierających
wizerunek mojego syna/córki ……………………………………………..……
zarejestrowany podczas Wigilii dla Potrzebujących
organizowanej w dniach 20 -24 XII 2018 r.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie
w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Caritas Archidiecezji Poznańskiej, bez konieczności każdorazowego
zatwierdzania, przez czas nieokreślony.
Zgody można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@caritaspoznan.pl
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Potwierdzam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym, w którym zawarte są przysługujące mi prawa.
………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

...............................................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Caritas Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2,
61-109 Poznań, adres e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl, tel. 61 835 68 95. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IDO)
– cezary.sadowski@rodo.pl.
Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolontariusza ADO na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust.1 lit. a oraz do
celów promocji i potrzeb funkcjonowania ADO, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu zawarcia umowy wolontariatu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta
została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje
możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Odbiorcami danych osobowych są: Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej; Firmy świadczące usługi,
a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego; Podmioty
wykonujące usługi audytu.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane dot. umów wolontariatu
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Formularze zgłoszeniowe przechowywane są przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje
zgodnie z przepisami prawa, wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.
Osoby podające nam swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).
Nasza placówka nie profiluje danych osobowych. Jeśli pojawi się inna potrzeba przetworzenia danych niż wskazana wcześniej, jesteśmy
zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar
EOG.
Informujemy również, iż jesteśmy Współadministratorem naszego fanpage’a na portalu internetowych facebook.com. Przy pomocy
udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych,
którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy
w postaci zanonimizowanej, a do ich opracowania Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających
portal. Pragniemy poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage’a które nie są użytkownikami
Facebooka. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji pomocy portalu Facebook –
prywatność.

