
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

Imię i nazwisko dziecka    ......................................................... 

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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 
(dalej jako: RODO). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na 
terenie całej Unii Europejskiej. 

INFORMACJE: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES, UL. 
Wiejska 66c , 07-417 Ostrołęka, biuro@taniecprogres.pl zwany dalej "Progres" 

Progres – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować 
wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe. 

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych 
osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw. 

Twoje dane będą przetwarzane przez PROGRES w celach: 
Realizacja zadań statutowych. Promocja działań stowarzyszenia.  

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy i 
nie udostępniamy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane przetwarzamy tylko w zakresie w 
jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. 

PROGRES przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie w ramach realizacji powyższych 
zadań. 

PROGRES może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności: 
dane osobowe (np. imię i nazwisko), 
dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny), 
dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych w ramach realizacji zadania) 
dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji)                                                             
dane dotyczące zdrowia ( karty wypoczynku , zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia)                           
nośniki foto i wideo z wizerunkiem ( materiały audio i wideo realizowane podczas realizacji zadań statutowych) 

Dostęp do Twoich danych, wewnątrz struktury organizacyjnej PROGRES, będą mieli wyłącznie upoważnione 
przez PROGRES osoby i tylko w niezbędnym zakresie.  Twoje dane osobowe będą  ujawniane przez PROGRES 
odbiorcom poza strukturą PROGRES (podczas realizacji zadań statutowych ). Należy   uwagę, że odbiorcą 
danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu , jak i 
podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). 

Odbiorcami Twoich danych mogą być: 

podmioty, którym PROGRES powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie kart zgłoszeń, zawartych 
umów, deklaracji członkowskich np.biuro księgowe prowadzące sprawy finansowe Stowarzyszenia, inne 
instytucje, które mogą otrzymać dane w związku z realizacją zadania, oraz Ciebie (np. banki pośredniczące w 
realizacji przelewów), osoby biorące udział w przygotowaniu i zrealizowaniu zadań statutowych . 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych. 

 



W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania 
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na 
podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych 
nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę instytucji. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W przypadku członkostwa w stowarzyszeniu  podanie danych jest konieczne do  realizacji jego zadań . Podanie 
danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne . Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości 
członkostwa a co za tymi idzie brak możliwości  uczestnictwa w działaniach stowarzyszenia PROGRES. 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i  mojego dziecka lub podopiecznego przez administratora danych :  

Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres , Ostrołęka ul. Wiejska 66 c , KRS 0000488382  w celu realizacji zadań statutowych 

stowarzyszenia.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem się z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych i prawie do ich poprawiania.  

 

podpis i data ( rodzic)                               ............................................................................................ 


