Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół
ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY
z dnia …………..……... 20…… roku.
INFORMACJE O PLACÓWCE EDUKACYJNEJ
Pełna nazwa i numer Placówki:
……………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..………………
Miejscowość: ……………………………………….. Kod pocztowy: …………………………….…….
Ulica: …………………………………………………………………...................... Nr ……………………
Powiat: ……………………….………………….. Gmina: …………………………………………………
Województwo: ………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: (+ ………)………………………………………………………………..…………..
Adres e-mail: ………………………………………………………...……………………………………….
Strona www: ……………………………………………………...…………………………………………..
NIP: ………………………………………………. REGON: ………………………………………………..
Ilość uczniów w Placówce: ………………
Typ Placówki*:
Przedszkole

Szkoła tj. Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkolne,
Licea, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

*Proszę zaznaczyć tylko 1 kratkę

Dyrektor Placówki (imię i nazwisko): ………………………………………….…………………………
Osoba kontaktowa:


Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..…….....................



Funkcja, stanowisko: ……………………………………………………….……………………..



Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………….............



Adres e-mail: …………………………………………...……………………………………………
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Deklaracja przystąpienia do

Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”, stanowiącego załącznik do niniejszej
Deklaracji i akceptuję jego postanowienia w całości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem Placówki
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY w celu
realizacji postanowień regulaminu.
Oświadczam,

iż

Organizatorzy

przekazali

mi

informacje,

o

których

mowa

mowa

w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) w formie
załącznika do niniejszej deklaracji.

…..............................................................
(data i podpis Dyrektora Placówki edukacyjnej)

..................................................................
(pieczęć Placówki edukacyjnej)
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Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z postanowieniami Regulaminu Ogólnopolskiego Programu

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Biosystem Organizacja Odzysku
Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 4, 30-556 Kraków, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS
108919, REGON: 356380136, NIP: 6792705439, kapitał zakładowy 2 505 000 zł wpłacony w
całości. Z administratorem można się skontaktować korespondencyjnie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej przesyłając wiadomość pod adres e-mail: biuro@biosystem.pl.

II.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przy zgłoszeniu
do projektu edukacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna
aczkolwiek niezbędna do rejestracji w projekcie i realizacji jego celów.

III.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz spółek
powiązanych kapitałowo tj. Biosystem S. A. oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna. Ponadto dane mogą być przekazywane:
•
podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jeżeli Administrator
zawrze z nimi stosowną umowę;
•

dostawcom usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu kampanii;

•
organom państwowym i instytucjom publicznym jeżeli obowiązek przekazania danych
wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

IV.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza sytuacjami gdy odbywa
się to na Państwa wniosek.

V.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Dane osobowe będą przechowywane zasadniczo do czasu zakończenia kampanii edukacyjnej,
a dłużej w przypadkach jeżeli ich przechowywanie jest konieczne do realizacji zobowiązań
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I.

VI.
UPRAWNIENIA OSÓB,
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

KTÓRYCH

DANE

SĄ

PRZETWARZANE

ORAZ

INNE

W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych, przysługują
Państwu następujące uprawnienia:
•
dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych
•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do Administratora danych osobowych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Administratora wobec uczestników projektu edukacyjnego, wynikających z Regulaminu, przez ten
okres.

