Wniosek na pobyt ulgowy w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie
Nazwisko i Imię:
Adres:
Adres do korespondencji

(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Nr telefonu:
e-mail:
Pieczątka
Zakładowej/Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej
Pieczątka Zarządu
Międzywojewódzkiego

Termin pobytu
Ilość osób
Stopień pokrewieństwa
Podpis wnioskodawcy:

Akceptuję ogólne zasady przydziału skierowań do Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie.

………………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej akceptację)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych
osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.
922 tj. ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, którym jest Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie
91 w celu rozpoznania i realizacji wniosku o ulgowy pobyt w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w
Nałęczowie. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o tym że, Federacja jako podmiot leczniczy
wykonujący działalność leczniczą poprzez Sanatorium przekazuje dane osobowe niezbędne do realizacji
ulgowego pobytu również do tego Sanatorium. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o
przysługującym mi prawie dostępu, prawie przenoszenia i poprawiania treści moich danych osobowych, a także
ograniczenia ich przetwarzania, odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz prawie wniesienia
sprzeciwu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do
realizacji powyższego wniosku.

………………………………………………

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

VERTE

DECYZJA
Popieram wniosek / nie popieram wniosku

………………………………………….

(data i podpis Przewodniczącego Zarządu Międzywojewódzkiego)

Akceptuję wniosek / nie akceptuję wniosku

………………………………………….

(data i podpis Przewodniczącego Federacji)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
TERENOWEJ W POLSCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), informuję,
że:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki
Komunalnej i Terenowej w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 91, reprezentowana przez
Przewodniczącą Federacji ZZPGKiT– Teresę Pszczółkę.
Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania i realizacji wniosku o ulgowy pobyt w zakładzie
leczniczym podmiotu leczniczego - Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie będącym
jednostką organizacyjną Federacji wykonującą działalność leczniczą, a także realizacji zadań statutowych i
obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 nr
167 poz. 1399).
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych
osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (szpitale, zakłady opieki zdrowotnej,
Urząd Miejski w Nałęczowie na podstawie uchwały nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 19 listopada
2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności
oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz inne), a także podmioty posiadające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych.
Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów
prawa powszechnie obowiązującego.
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji statutowych zadań
Federacji, statutowych oraz ustawowych zadań jej organu założycielskiego - Sanatorium, obrony roszczeń oraz
zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).
Podanie przez Pana/nią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia,
prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również
profilowania.

