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

ZGODA NA DORĘCZENIE KRAKOWSKIEJ WYPRAWKI
Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie DRUKOWANYMI literami):
Imię

Pesel

Nazwisko

Adres zameldowania na pobyt stały w Krakowie:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr budynku Nr lokalu

Adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż podany wyżej adres zameldowania w Krakowie
na pobyt stały:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr budynku Nr lokalu

Dane do komunikacji z operatorem pocztowym:
Nr telefonu

Adres e-mail

Informacje dotyczące zgłaszanych dzieci:
Pesel

Imię

Nazwisko

Uwaga! Wydanie Krakowskiej Wyprawki możliwe jest tylko w przypadku złożenia Zgody na doręczenie Krakowskiej Wyprawki
w terminie do 90 dni kalendarzowych od urodzenia dziecka.

ZGODY I INFORMACJE
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez administratora, którym jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie, pl.
Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, moich danych osobowych w celu dostarczenia Krakowskiej Wyprawki.
Urząd Miasta Krakowa informuje, 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. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymania
Krakowskiej Wyprawki.
5. Twoje dane osobowe będą wykorzystane w celu dostarczenia Krakowskiej Wyprawki, a następnie przechowywane przez okres
pięciu lat, po czym zostaną zniszczone.
6. Odbiorcą Twoich danych będzie ﬁrma InPost Sp. z o.o. realizująca usługę doręczenia.
7. 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 – adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie, pl.
Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, moich danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera „Kraków.PL”
Urząd Miasta Krakowa informuje, że:
1.

Wydawcą Newslettera „Kraków.PL” jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa.

2. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, żądać od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak dostępu do
Newslettera.
5. Newsletter „Kraków.PL” jest wysyłany przez Gminę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób
cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
6. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty elektronicznej, który potwierdzi chęć
otrzymywania Newslettera.
7.

Newsletter zawiera między innymi aktualności i informacje z Krakowa.

8. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności
rejestracyjnych, polegających w tym przypadku na wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej
https://skp.um.krakow.pl/wyprawka
9. Wyrażenie niniejszej zgody oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu newslettera biuletynu „Kraków.PL”
dostępnego na stronie https://www.krakow.pl/65701,artykul,newsletter.html
10. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
11. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi Newslettera. W przypadku dokonania zmiany
regulaminu gmina poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.
12. Rezygnacja subskrybenta z usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w Newsletterze, obecny w stopce
każdej wiadomości.
13. Wyrażenie niniejszej zgody jest równoznaczne z zamówieniem przez subskrybenta.
14. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z 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 r., s. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody subskrybenta.
15. Dane osobowe subskrybenta nie będą proﬁlowane.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl

*Brak zgody oznacza brak możliwości otrzymania Krakowskiej Wyprawki.

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

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

