
 

UWAGA! NIE REALIZUJEMY ZWROTÓW WPŁAT ZA WYKUPIONE WYCIECZKI. PROSIMY 

 O PRZEMYŚLENIE DECYZJI! 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), Centrum Kultury i Sportu w Skawinie informuje o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 
Twoje dane osobowe, jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie z siedzibą w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 11. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych – Pani Aneta Jaskuła - e-mail: iodo@ckis.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Centrum Kultury 

i Sportu w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  ul. Żwirki i Wigury 11,  32-050 Skawina. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie?  
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a) oraz c) ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych.  
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w zakresie: 

 Umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez CKiS; 

 Kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług; 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe? 
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: 

 imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, adres zamieszkania dziecka, telefon kontaktowy, oraz imię i nazwisko rodzica opiekuna, 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. 
 

Jak długo Twoje dane będą przechowywane? 
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 

Jakie masz uprawnienia wobec Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w zakresie przetwarzania danych? 
Masz prawo do kontroli przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 
Masz prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

 

         
……………………………………………………. 

        (data i podpis rodziców/ opiekunów) 

 

 

Skawina, dnia ……………………….. 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach stacjonarnych/wyjazdowych mojego dziecka ………………………….. 

organizowanych przez CKiS w Skawinie w ramach                                                         (imię i nazwisko dziecka)                 

Ferii w Sokole/ Wakacji w Sokole/ Ferii w Dworze/ Wakacji w Dworze 

 

Data i miejsce Podpis Data i miejsce Podpis  

Pesel ……………............................................ 
                             (Dane osobowe dziecka) 

 

Tel. kontakt. …………………………………. 
                             (Rodzica lub opiekuna) 

 

Adres zamieszkania  

………………………………………………... 
 

………………………………………………… 

 
 

…………………………………………………. 

            (imię i nazwisko rodziców – opiekunów) 
 

………………………………………………….. 

                                         (Podpis) 

   14.01 /pon/ 

   GOKIDZ 

      21.01 /pon/ 

KRĘGLE/KINO 

 

  15.01 /wt/ 

NAUKOWCY 

 

 

 

      22.01 /wt/ 

DRUK 3D 

 

  16.01 /śr/ 

GO JUMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

     23.01 /śr/ 

GO JUMP 

 

 

  17.01 /czw/ 

DECOUPAGE 

     24.01 /czw/ 
ŁAPACZE SNÓW 

 

   18.01 /pią/ 

RENI-SPORT 

     25.01/pią/ 

NCK 

 

   

mailto:iodo@ckis.pl


 
Zgoda rodziców/ opiekunów na przetwarzania danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na: 

1. *□Udział syna/córki w w/w  zajęciach organizowanych przez CKiS. 

2. *□Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji w/w zajęć. 

3. *□Przetwarzanie i publikowanie na stronie internetowej CKiS w Skawinie zdjęć oraz danych osobowych dziecka (imię  

i nazwisko). 
 

* W przypadku akceptacji wpisz w kwadrat  „X” 

 

                   ……………………………………………………. 
                                  (data i podpis rodziców/ opiekunów) 

 
 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót mojego dziecka z wycieczek, w 
których moje dziecko bierze udział  i biorę pełną odpowiedzialność w tym czasie za jego 
powrót do domu. 
*niewłaściwe skreślić 
 
        …………………………………………………………………………… 
         (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


