Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

DEKLARACJA OPIEKUNA DRUŻYNOWEGO

Ja, niżej podpisany(a) ............................................................................................................................................................................................................
PESEL..............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
instruktor(ka) ZHP w stopniu .............................................................................................................................................................................................
z przydziałem służbowym do ...........................................................................................................................................................................................
zobowiązuję się do pełnienia obowiązków opiekuna drużynowego gromady/drużyny* .................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
zgodnie z przepisami państwowymi, Statutem ZHP i innymi dokumentami wewnętrznymi ZHP rozpoczynając od dnia
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Przyjmuję do wiadomości obowiązki drużynowego, które wynikają z Instrukcji tworzenia i działania gromady,

drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

Opiekun drużynowego:
- odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady/drużyny,
- odpowiada za gospodarkę finansową i majątkową gromady/drużyny,
- nadzoruje pracę wychowawczą prowadzoną w gromadzie/drużynie.

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem przyjmuję
na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych mojej opiece dzieci.

……………………………………………………
miejscowość, data,

* – niepotrzebne skreślić

………….….………………………….......……………
czytelny podpis opiekuna drużynowego

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ
Druhno, Druhu,
w uzupełnieniu informacji, które otrzymałeś wcześniej, poniżej opisujemy, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku
z kierowaniem przez Ciebie podstawową jednostką organizacyjną.
Kto jest kim?
Administratorami Twoich danych osobowych, czyli podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:
• Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"),
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (zwana dalej "Chorągwią").
Zakres odpowiedzialności ZHP oraz Chorągwi jest różny, co opisujemy poniżej.
Jak się z nami skontaktować?
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:
Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
tel.
+48 22 339 0645
fax:
+48 22 339 0606
e-mail: sekretariat@zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
ul. Korfantego 8
40-004 Katowice
tel.
+48 32 258 89 98
fax:
+48 32 259 91 10
e-mail: biuro@slaska.zhp.pl

Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych:
Związek Harcerstwa Polskiego
tel.
+48 22 339 0645
fax:
+48 22 339 0606
e-mail: rodo@zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
tel.
+48 32 258 89 98
fax:
+48 32 259 91 10
e-mail: biuro@slaska.zhp.pl

Po co nam Twoje dane osobowe?
W związku z powierzeniem Ci pełnienia funkcji opiekuna kierującego podstawową jednostką organizacyjną ZHP wykorzystujemy Twoje dane
osobowe obejmujące m.in. dane dotyczące sposobu kierowania drużyną lub inną podstawową jednostką organizacyjną.
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ww. celach jest niezbędność do realizacji praw i obowiązków instruktorskich
wynikających z przystąpienia do ZHP oraz z uzyskania stopnia instruktorskiego, a także praw i obowiązków wynikających z zawartej odrębnie
umowy o pełnienie funkcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:
• sprawowania nadzoru nad działalnością drużyny lub innej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz kontroli tej działalności pod
względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
• dochodzenia odpowiedzialności majątkowej i prawnej za powierzony majątek, prawidłowe prowadzenie gospodarki majątkowej oraz
wymaganej dokumentacji.
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on
na zapewnieniu rzetelności, gospodarności i celowości działalności drużyn lub podstawowych jednostek organizacyjnych oraz na
dochodzeniu i obronie roszczeń wynikających z tej działalności.
Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wystawiania dowodów księgowych dokumentujących wydatki podstawowej
jednostki organizacyjnej oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie tych dowodów. Podstawą prawną wykorzystania
danych osobowych w ten sposób jest obowiązek prawny ciążący na nas na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w powyższych celach jest zasadniczo Chorągiew. Jednakże w zakresie, w jakim
nadzór i kontrolę działalności drużyny lub innej podstawowej jednostki organizacyjnej sprawują władze naczelne ZHP, administratorem
danych osobowych jest ZHP.
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom lub organom. Chorągiew może jednak ujawniać Twoje dane
osobowe ZHP w celu umożliwienia sprawowaniem nadzoru i kontroli przez władze naczelne ZHP.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od zakończenia kierowania przez Ciebie podstawową jednostką organizacyjną ZHP.
Nie dotyczy to jednak Twoich danych osobowych zawartych w:
• rozkazach drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną, stanowiących materiały archiwalne wchodzące w skład
niepaństwowego zasobu archiwalnego – do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP;
• dowodach księgowych dokumentujących wydatki podstawowej jednostki organizacyjnej oraz w księgach rachunkowych prowadzonych na
podstawie tych dowodów, które przechowujemy przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym jednostka
poniosła wydatki (chyba że wydatki podstawowej jednostki organizacyjnej związane były z realizacją powierzonego zadania publicznego
i określony został inny termin przechowywania tych dowodów i ksiąg).
Pozostałe informacje
Informacje o prawach, które Ci przysługują w związku z wykorzystaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli informacyjnej,
którą otrzymałeś w związku z przystąpieniem do ZHP. Klauzula ta jest również dostępna pod adresem www.zhp.pl/rodo

………….….………………………….......……………
podpis opiekuna drużynowego

