
                                                                                                                                                                           
Zgoda rodzica/opiekuna na udział  w wycieczce*

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w wycieczce organizowanej przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej do Muzeum Iluzji we
Wrocławiu w terminie 23.02.2023 r.
Zobowiązuje się do pokrycia kosztów wycieczki/wyjazdu w wysokości 50zł.
Jednocześnie  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  w drodze  pomiędzy  miejscem zbiórki  i
rozwiązaniem wycieczki- a domem.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce.
Biorę odpowiedzialność finansową za spowodowane przez moje dziecko szkody materialne wynikające z
nieprzestrzegania regulaminu wycieczki.

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE*

Inne istotne informacje:.....................................................

Telefon kontaktowy:...........................................................

…................................ …............................... …......................................................
(miejscowość) (data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
*niepotrzebne skreślić

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 jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji 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 admini-
stratorem lub Inspektorem ochrony danych.

3) Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zgodę wyrażoną poprzez złożenia oświadczenia o za-
miarze uczestnictwa w Wydarzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO (Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji obo-
wiązków informacyjny, promocyjnych, rozliczeniowych oraz ewidencyjnych z podmiotem dotującym działalność ADO.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: informacyjnym, promocji wydarzeń i publikacji Pana/Pani wizerunku na
stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
- użytkownicy korzystający ze strony internetowej i portalu społecznościowego Facebook 
- osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Pani/Pana
dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia strony internetowej i funkcjonowania profilu na portalu Facebook
ADO.

5)  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 te-
lefonu w celu kontaktu związany z realizacją Wydarzeń „Ferie z OKSIR”– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6)  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 
d) współorganizatorom wydarzenia w myśl przepisów ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej z dnia
25.10. 1991 r. 

7) 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 impre-
zy 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. 

8) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, żądania i uzupełnienia niekompletnych danych sprostowania, ograniczenia prze-
twarzania danych, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, prawo do wycofania
zgody na ich przetwarzanie oraz usunięcia danych osobowych. usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwa-
rzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na
podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

9) 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

10) 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. 

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

12) Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie BIP Or -
ganizatora (ADO).


