
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA WYJAZD ORGANIZOWANY 

PRZEZ OŚRODEK KULTURY W WIŚNIOWEJ 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)…………………………………………………. 

 

jako rodzic/ opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………  

 

urodzonego (data urodzenia dziecka)………………………………………………………………………………………………  

 

1. wyrażam zgodę na uczestnictwo w/w dziecka w wyjazdach organizowanych przez Ośrodek Kultury 

w Wiśniowej z cyklu „FERIE 2023 z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej”  

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym w postaci wizerunku 

w celach promocyjnych.  

 

 

Wiśniowa, dnia………..……….………                                                                   ………………………………… (podpis) 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie 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 osobowych) 

I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach projektu „FERIE 2023 z 

Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej”  , organizowanym przez administratora – Ośrodek Kultury w Wiśniowej 38-124 

wiśniowa 136, pow. Strzyżowski, woj. Podkarpackie, Telefon: (17) 277 53 93, e-mail: gok_wisniowa@o2.pl,strona 

internetowa:www.okwisniowa.pl 

II. Jednocześnie zostałem poinformowany, że: 

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: - adres: Inspektor Ochrony Danych w 

Ośrodku Kultury w Wiśniowej - e-mail: gok_wisniowa@o2.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda. 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy przetwarzania i powierzenia danych w związku z realizacją usług 

świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.) 

4. Dane będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Mam prawo do wniesienia skargi di organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

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

                                                                                                                    (data i podpis rodzica, opiekuna dziecka) 
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