Chełm, dn. …… lutego 2022
(Miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Zgoda na udział dziecka w Zajęciach

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
……………………………………………..................................................................................
w zajęciach „Zima z CEMEX”, organizowanych wspólnie przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Chełmie i CEMEX Polska Sp. z o. o. w dniu …… lutego 2022 r.
Zostałem/am poinformowany/ana, iż CEMEX odpowiada za przygotowanie merytoryczne
podczas Zajęć, natomiast za opiekę nad Uczestnikami w trakcie Zajęć odpowiedzialni są
przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.

……………………………………
podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

CEMEX Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

Administratorem danych osobowych uczestników zajęć i ich opiekunów jest spółka CEMEX Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037375,
NIP: 951-14-96-432 ( dalej „my” lub „Spółka”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
- przez e-mail: cemex@cemex.com.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę z którą możesz się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych:
- listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
- przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.

Dane osobowe uczestników Zajęć oraz ich opiekunów prawnych w zakresie imię, nazwisko będą przetwarzane
na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
Wyżej wymienione dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia Zajęć, 365 dni od momentu
zakończenia Zajęć lub wycofania udzielonej nam zgody.

Masz prawo do: a) wycofania zgody b) dostępu do danych c) sprostowania danych, d) usunięcia danych,
e)ograniczenia przetwarzania danych. Powyższe prawa można realizować poprzez wysłanie oświadczenia
z żądaniem do Inspektora Ochrony Danych Osobowych maila na adres privacy_poland@cemex.com lub
wysyłając oświadczenie na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Wyżej wymienione dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez CEMEX znajduje się w Polityce
prywatności na stronie www.cemex.pl.
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