
Obowiązek Informacyjny dla uczestników warsztatów pn. ,,Tropiciele Odpadów” – Edycja jesień 2018r. 
organizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego. 

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż:  

 

Administratorem Danych Osobowych jest: 

Związek Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku 
ul. Witolda Zglenickiego 42 
09-411 Płock, 
 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

Inspektor Ochrony Danych  

ul. Zglenickiego 42,  

09-411 Płock 

e-mail: iod@zgrp.pl. 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie warsztatów pn. ,,Tropiciele Odpadów” dla dzieci i 

młodzieży z terenu Miasta Płocka w związku z realizacją praw i obowiązków, które wynikają z realizacji 

statutowych zadań Związku Gmin Regionu Płockiego, określonych w §3 ust. 3 pkt 6 Statutu Związku Gmin 

Regionu Płockiego z dnia 11 marca 2013 roku, (Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 

2865) tj. podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w formach 

pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych w tym 

podnoszących jakość funkcjonowania administracji publicznej/samorządowej. 

 

Administrator może przetwarzać podane dane na podstawie: 

Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. 

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem uprawniającym do udziału w 

warsztatach pn. ,,Tropiciele Odpadów”, organizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego.  

 

Odbiorcy danych osobowych: 

- Dostęp do danych uczestników warsztatów pn. ,,Tropiciele Odpadów” będzie miał administrator oraz 

upoważnieni przez administratora pracownicy w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków 

służbowych.  

- Dostęp do danych osobowych uczestników będą miały również inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora; np. firmy pocztowe i 

kurierskie, dostawca usług internetowych.  

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): 

Sam administrator nie przekazuje danych za granicę. W przypadku gdy zaistnieją przesłanki do przekazania 

danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator poinformuje niezwłocznie o tym fakcie. 

 

Okres przechowywania danych: 

Dane uczestników warsztatów pn. ,,Tropiciele Odpadów” będą przetwarzane przez okres 25 lat od 

momentu przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt stanowiącym 

załącznik nr. 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

 

Prawa osoby, której dane dotyczą/rodzica/opiekuna prawnego dziecka: 

Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

 



 dostępu do treści swoich danych osobowych  

 sprostowania swoich danych osobowych 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie dodatkowych danych 

osobowych nie wymaganych przez inne przepisy prawa, a zebranych wyłącznie na podstawie zgody.  

 

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Pani/Pana praw należy złożyć do Administratora 

Danych, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych stosowny wniosek na adres e-mail iod@zgrp.pl, 

lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Związek Gmin Regionu Płockiego ul. Witolda 

Zglenickiego 42, 09-400 Płock. 

 

 

Zapoznałam/em się 

  

 

 ……………………………….……………………………………….……………………………… 
   /Czytelny podpis osoby biorącej udział w warsztatach/rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka/ 

 
 

mailto:iod@zgrp.pl

