Zgoda rodzica na przetWarZan王e d狐ych osobovyych dziecka
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Contro]やZ O・ O. Z Siedzih w Squcie przetW狐Za danc osobowe dziecka, ]e・Z aby ZapeWniC zgo心o鑓

Z Ohowi筆ujacy血przepisami prawa w tym Rozpo重Zadzenia Palamentu Eumpejskiego i Rady仲F)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b烏zycznych w zwiazku z prze同atzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego ptzapIywu takich danych oraz u血ylenia dyrekty岬

9与/46/WE (og6]ne rozporzedzenie o ochronie danYch) aalej‥ RODO), Wymng狐a jest zgoda rodzica
naprzetwarz畑ie danych osobowych dziec互Wtym informacji o stanie jego zdrowia (art. 6 ust. 1

Ijt. a or銘art. 9 ust・ 2虹fl RODO)・ Pod袖ie danych o stanie zdrowia dziecka jest dobrowo】ne, !ecz
njezbedne do wziecia udzjrfu dziecka w projckcie
uczesmjctun dz壬ecka w proiekcje
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Pb§tl‑耽Sc狐

Pbs調e Scan

. Dane te bedaprzetw狐z狐e przez czas

, Z ktdrym wia衰sie kon王ecznost udzieIenja jnformacJ]

a naSt呼rie mpodstawie pcawrfe uzasa心ion磐o celu adminis的tota

PO嘲acego na ptzeprowadzaniu procesu pozyskiwania, budowy i etykietyzacji bazy da叩ch pomiarowy⊂h
dzieci i mlodzieZy miedzy 3 a 18重ckiem Zycia w fomie unoZliwiajaccj przaprowadzenie pra⊂

badawczo‑rOZWOio甲ych przy projckcje 。Pos皿e Sc畑

・耽lna informacje RODO o przetwarzanju danych

OSObowy・h Khenfow przez∴adl正ist組ton wraz z ap Sem WSZyStkjdl PrZysluguja呼ch Paristwu pmw
Zndyda Paristwo w wersJ̀ Paplerowej pod adresem Antoniego Abrahama lA, 80‑307 Gd壷sk, PoIska.

W巾von魯ZgOde moina w kaedej chwHi co血あbez wplywu na zgodno託z pfaWem prZetWarZaha przed
jej cofhjeciem. Od momentu∴co血車a zgody admjnjstrator nje bedzic m6gl przetwarznd danych

m podst翻ie zgody i nie bedzie mial mo乞1iwo誼諭odcze血uslug, dla kt6でyCh ptzetw虹za壷心nych

O S岨正之心0扇a jes亡止にzbed耽.
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WyraZam zgode na przetwarzanle PfZeZ Lab Con甘OI sp‑ Z O.0. danych osobowych mojego dziecka

伍rlie i nazwisko dziecka), Wtym danych
O Sta血e z心owia dziecka申in. wzfOSt, Waga, P疑, wiek, Zdjecia ・alej s車wetki) przekaz狐yCh
przeze mnie LねControl §P. Z O‑0. W Zwiatu z udzialem mojego d乞iecka w projekcie
Scan

Post耽C
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