Skawina, dnia ………………………..
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

w wycieczce organizowanej przez CKiS w Skawinie pt. ,, Z wizytą w Centrum Bajki w
Pacanowie”.

Data i
miejsce

Podpis

13 kwietnia 2019

Z wizytą w
……………………………………
Centrum Bajki
…….
w Pacanowie
……………………………………
Telefon kontaktowy
…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………..

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

Tel. kontakt.
………………………………….
……………………………………………
(Rodzica lub opiekuna)
…….
(imię i nazwisko rodziców – opiekunów prawnych)

Adres zamieszkania

UWAGA! NIE REALIZUJEMY ZWROTÓW WPŁAT ZA WYKUPIONĄ WYCIECZKĘ. PROSIMY O
PRZEMYŚLENIE DECYZJI!
………………………………………………...

……………………………………………
……
…...

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE 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
związku
z przetwarzaniem
(imię
i nazwisko
rodzica – danych
…… w
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich opiekuna)
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.
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.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne
w zakresie:
……………………………………………
…….. w Centrum Bajki w Pacanowie”.
o Organizacji i przeprowadzenia wycieczki pt. ,, Z wizytą
(Podpis)
o Kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług
Gromadzimy dane w zakresie: Imię i Nazwisko, pesel, telefon. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych
danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z naszych usług
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
w których dane te są przetwarzane
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługę ubezpieczenia uczestników
wyjazdu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
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)

…………………………..…………………………….
(imię i nazwisko rodziców – opiekunów prawnych)

Zgoda rodziców/ opiekunów na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka dla potrzeb promocji wycieczek dla dzieci. Wizerunek będzie
publikowany na stronie internetowej www.ckis.pl oraz na Facebooku CKiS.

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

