
       Załącznik  nr  1  do  
           Regulaminu uczestnictwa w „Wakacje z OKSIR”

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisana(-y) ……………………………................................................................…

będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka…………………………………….…………….
oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am  się  z  treścią  Regulaminu  uczestnictwa  w  akcji „Wakacje  z  OKSIR”
zorganizowanej przez OKSIR Wisznia Mała na obiektach administrowanych przez OKSIR
bądź będących własnością  Gminy Wisznia Mała oraz akceptuję  warunki  uczestnictwa w
spotkaniach/zajęciach wakacyjnych.

2. Jestem świadomy/a zagrożenia wirusem Covid-19.
3. Dziecko  zostanie  odebrane  przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  po  zajęciach

organizowanych przez OKSIR w Wiszni Małej.

…………………………………………
data, czytelny podpis,

………………………………………..
numer telefonu

Ochrona Danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO):

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) zawartych w Pana/i formularzu osobowym Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała

2) Administrator powołał Inspektora ochrony Danych Osobowych w osobie Natalii Miłostan email: 
iod@prudenspdp.pl . W celu uzyskania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych 
można kontaktować się bezpośrednio z administratorem lub Inspektorem ochrony danych.

3) Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zgodę wyrażoną poprzez złożenia 
oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Wydarzeniu „Wakacje z OKSIR”. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO 
oraz w oparciu o zawarta umowę wynikającą z Regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu„ Wakacje z OKSIR” 
– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i 
wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. 
obowiązków), będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków informacyjny, promocyjnych oraz 
ewidencyjnych z podmiotem dotującym działalność ADO

4)  W przypadku oświadczenia, że znajduje się Pana/i w dobrym stanie zdrowia dane osobowe będą przetwarzane
na podstawie Pana/i zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku wyrażenia zgody na 
przesyłanie na Pana/i numer telefonu w celu kontaktu związany z realizacją Wydarzeń „ Wakacje z OKSIR”– 
podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5)  ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom: 
a) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych, 
b) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom 
świadczącym usługi internetowe.
c) firmom świadczącym na Naszą rzecz usługi wsparcia doradczego oraz
d) współorganizatorom wydarzenia wskazanym w pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu, jak również 
Organizatorowi ADO w myśl przepisów ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej z dnia
25.10. 1991 r. 

6) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO 
obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków 
organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy oraz w przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie 



danych dotyczących stanu zdrowia przez okres nie dłuższy niż 5 lat lub do wycofania przez Pana/i zgody na 
ich przetwarzanie. 

7) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, żądania i uzupełnienia niekompletnych danych sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących 
przepisów prawa, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz usunięcia danych osobowych. 

8) W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za 
pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@prudenspdp.pl

9) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie 
Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz 
ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.

11) Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na 
stronie BIP Organizatora (ADO).


