
 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA  

W WYCIECZCE / IMPREZIE 

……………………………………….……………..… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

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

Adres 

………………………………… 

telefon 

 

OŚWIADCZENIE 

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

na wyjazd do Stadniny Koni w Wojnowcach, która odbędzie się w dniu 26.01.2019r. /sobota/ - 

wyjazd godz. 11.30 zbiórka w GOK oraz na wyjazd do Pierożek /ognisko plus zabawy 

zręcznościowe/ w dniu 30.01.2019r. /środa/ - wyjazd godz. 12.00 zbiórka w GOK. 

Całkowita kwota wyjazdów - 30 zł .   

 

................................................              ......................................................................................... 

   data                                                                 podpis rodziców/opiekunów 
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................................................              ......................................................................................... 

   data                                                                 podpis rodziców/opiekunów 

 

 



 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka, nad którym 

sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę w celach związanych z jego udziałem w wycieczce / imprezie organizowanej 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach podczas Ferii Zimowych 2019. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

dziecka, nad którym sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę, zarejestrowanych podczas wycieczki/imprezy 

organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach w celu ich upublicznienia na stronie internetowej, portalu 

społecznościowym oraz materiałach promocyjnych Administratora. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach 

reprezentowany przez dyrektora, ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod 
adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu 

udziału w wycieczce/imprezie oraz w celach promocyjnych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych są dostępne na 

stronie internetowej GOK w Krynkach w zakładce „RODO” lub w siedzibie Administratora.  

*niepotrzebne skreślić 

 

................................................              ......................................................................................... 

  data                                                                                                podpis rodziców/opiekunów 
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