Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 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. U. UE . L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego oraz kandydatki (dalej dane
osobowe) jest Fundacja Try IT, ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków; Budynek D-17; pok. 4.8.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na kurs Girls Go IT - Podstawy
programowania w języku Python na podstawie zgody udzielonej przez rodzica/opiekuna prawnego
tj. w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim
udzielono zgodę na przetwarzania danych osobowych, a następnie trwale niszczone lub przechowywane
zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji;
4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
5. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
8. Podanie przez danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji;
9. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją cofnięcia zgody będzie
braku udziału w procesie rekrutacji;
10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać przesyłając na adres e-mail
girlsgoit-python@tryit.org.pl skan własnoręcznie podpisanego dokumentu zawierającego oświadczenie
w tej sprawie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, a także swoich
danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji mojej córki ………………………………………………………………. do udziału
w kursie Girls Go IT – Podstawy programowania w języku Python.
DANE OSOBOWE KANDYDATKI
(wypełnić drukowanymi literami)

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres e-mail Kandydatki

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATKI
(wypełnić drukowanymi literami)

Imię

Nazwisko

Numer telefonu rodzica lub
prawnego opiekuna Kandydatki

Adres e-mail rodzica lub prawnego
opiekuna Kandydatki

Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych
oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie w zgłoszeniu są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących kursu Girls Go IT – Podstawy
programowania w języku Python drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty
elektronicznej.
………………………………

…………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

UWAGA!
Wniosek o przyjęcie niepełnoletniej Kandydatki składa jeden z jej rodziców lub opiekunów
prawnych.
Wypełniony wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres:
girlsgoit-python@tryit.org.pl

