
Załącznik nr 3

Zgoda na udział dziecka w wycieczce

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka:  …………………………..
imię i nazwisko dziecka

………………………………. w wycieczce do …………………………………… w terminie
miejsce wycieczki

………………………… organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach.
termin wycieczki

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem i planem wycieczki i w pełni
go akceptuję.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych mojego
dziecka w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu kontaktowego oraz
innych informacji dot. dziecka, które podaję poniżej w celu właściwej organizacji wyjazdu
przygotowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach i zapewnienia
bezpieczeństwa mojemu dziecku.

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi na miejsce zbiórki
uczestników wyjazdu i z powrotem.

*niepotrzebne skreślić

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

Informacje dodatkowe:
1. PESEL dziecka: …………………………………………………………………………
2. Numer telefonu do kontaktu w sprawie dziecka: ……………………………………….
3. Inne informacje na temat dziecka (np. o zdrowiu):……………………………………..

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………. …………………………………………
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail: gok@jerzmanowice.eu,
REGON: 350962759, NIP: 677-13-12-605, strona internetowa: http://www.gok.jerzmanowice.eu .We wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub telefonicznie: 668416144 lub
pod adresem korespondencyjnym Administratora. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit.
b) 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), czyli na podstawie dobrowolnej zgody
na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w wyjeździe, obsługi uczestników wyjazdu oraz
zapewnienia prawidłowej organizacji wyjazdu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z wydarzeniem, jak również
promocji wyjazdu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, za wyjątkiem
dokumentacji wyjazdu, której przechowywanie regulują stosowne przepisy prawa dot. przechowywania i archiwizacji
dokumentów. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji wyjazdu. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych,
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych
praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również profilowane.

mailto:gok@jerzmanowice.eu

