
 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAL DZIECKA W WYCIECZCE 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

Adres …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tel.     ……………………………………………  

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki .................................................................................................... 

 

w wycieczce do……………………………………………………., która odbędzie się w  

 

dniu………………………………………………… 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w wycieczce. W dniu 

wycieczki zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki. 

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE*. 

Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19  

2. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
 
Zgod a na  przet warza n ie  d any ch  

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych i oświadczam, ze są dobrowolne oraz prawdziwe, a 
wykorzystane zostaną w celu prowadzenia dokumentacji oraz kontaktu telefonicznego w przypadku informowania np. o 
odwołaniu imprezy, zawiadomienia o problemach z dzieckiem podczas imprezy. 
 
 
 
Oświad cze n ie  o  zezw o le niu  n a  wy korzys ta nie  w izer un ku dz ie cka / ucze st nika  wyc iec zk i  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zamieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach (GOK) z wycieczki zorganizowanej przez GOK, której było uczestnikiem na stronach 
internetowych www.gokredziny.pl, www.redziny.pl, profilach GOK, Gminnej Biblioteki w Rędzinach oraz Gminy Rędziny w 
mediach społecznościowych (Facebook), publikacjach GOK, tablicach informacyjnych i publikacji Gminy Rędziny, tj. w „Kurierze 
Rędzińskim”, w celach promocyjnych i informacyjnych. 

 
* niepotrzebne skreślić 

……………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników imprezy  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. 

UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z siedzibą 42-242 Rędziny,  

ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl  

 Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może 

się Pani/Pan  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: 

dw_iod@onet.pl 

 Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji wycieczki na podstawie wyrażonych zgód. 

 Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

celu, o którym mowa powyżej  

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 

w imprezie 

 Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych, 

z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych 

danych, a jedynie wykonują polecenia administratora, np. dostawcy usług technicznych, hostingowe, serwis IT  

 Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji lub do momentu wycofania zgody  

 Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada:  

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych  

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych  

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

 prawo do przenoszenia danych  

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

 W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną dobrowolną zgodę - może być ona 

wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

jej cofnięciem  

 Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązującego prawa, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania  


