D E K L A R A C J A - uczestnictwa w zajęciach
Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego
im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach
ul. Mikołaja Kopernika 2

w roku szkolnym 2022/2023
Deklaruję uczestnictwo w następujących zajęciach (podkreślić jakich):
a) Astronomia dla najmłodszych (od 5 do 7 lat)
b) Astronomia (powyżej 7 lat)
c) Astronomia online (powyżej 9 lat)
d) Laboratorium chemiczne (powyżej 7 lat)
e) Klub Młodego Odkrywcy (powyżej 7 lat)
f) Laboratorium filmowo – fotograficzne (powyżej 7 lat)
g) Pracownia Robotyki (powyżej 7 lat)
Kontynuacja zajęć ………………………….………….. z poprzedniego roku szkolnego.
(jeśli TAK, to należy wpisać nazwę zajęć)

______________________________________________________________________________________

Dane uczestnika zajęć:
imię*: .......................................... nazwisko*: ..........................................................................
data urodzenia*: .......................... imiona rodziców*: ..............................................................
adres zamieszkania*: ..................................................................................................................
tel. kontaktowy rodzica* ............................................................................................................
adres e-mail rodzica* ..................................................................................................................
adres e-mail dziecka ...................................................................................................................
tel. kontaktowy dziecka ..............................................................................................................
nazwa i adres szkoły: ............................................................................................ klasa: ..........
istotne informacje na temat stanu zdrowia dziecka ....................................................................
.....................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę** / nie wyrażam zgody** na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w deklaracji w procesie rekrutacji na zajęcia, przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
w Niepołomicach. Brak zgody na podanie danych oznaczonych gwiazdką oznacza brak możliwości
uczestnictwa w zajęciach.
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną (wynikającą z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) znajdującą się na rewersie Deklaracji.


pola obowiązkowe

** niepotrzebne skreślić

.................................................................................
(data i podpis rodzica / pełnoletniego ucznia)

_________________________________________________________________________
Wypełnia MOA:

nauczyciel prowadzący zajęcia: ….……………………………………………….………

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE
L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych własnych i dziecka informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Młodzieżowe Obserwatorium
Astronomiczne w Niepołomicach (MOA), tel.: 12 2811561 , email: moa@moa.edu.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy:
iod@pq.net.pl.
3. Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do Młodzieżowego
Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. c) ww. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (oznaczone gwiazdką); 2) art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ww. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (pozostałe dane).
5. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz organ prowadzący
placówkę.
6. Zebrane dane będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach w MOA, a następnie archiwizowane
przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt jednostki dla Młodzieżowego
Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach, ul. Mikołaja
Kopernika 2 (w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 siedziba MOA znajduje się w Młodzieżowym
Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach).
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych własnych i dziecka, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
UWAGA: Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie
może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej.
8. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest wymogiem ustawowym i jest
Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak
możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym.
W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww.
obowiązku.
11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

