Kod Nr ...........................................................................
Stanowisko Nr ...............................................

ZGODA NA DORĘCZENIE KRAKOWSKIEJ WYPRAWKI
Prosimy o CZYTELNE wypełnienie DRUKOWANYMI literami.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz adres zameldowania* na pobyt
stały i kod pocztowy:

Liczba zgłaszanych dzieci:

Adres korespondencyjny i kod pocztowy, jeśli są inne niż podany wyżej adres zameldowania
w Krakowie na pobyt stały:

Nr telefonu i adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego dziecka (dane podawane do komunikacji
z operatorem pocztowym):

* Na podany adres zameldowania zostanie wysłana Krakowska Wyprawka. W przypadku chęci otrzymania paczki pod innym
adresem, należy wypełnić pole: adres korespondencyjny.
Drogi Mieszkańcu, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa
z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu doręczenia przesyłki promocyjnej
pn. Krakowska Wyprawka. Z administratorem danych możesz się skontaktować pod adresem j.w. lub drogą elektroniczną:
krakowska.wyprawka@um.krakow.pl

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu.

Kraków, ............................................. r.

.......................................................................................
(czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania Krakowskiej Wyprawki.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymania Krakowskiej Wyprawki.
7. Odbiorcą Twoich danych będzie firma InPost Sp. z o.o. realizująca usługę doręczenia.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi 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), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

Kraków, ............................................. r.

.......................................................................................
(czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

