
                                                                                                                 …………………………….……….…………………………………, dnia …………………………………. 

                                                                                                                                                    Miejscowość 

 

Zgoda na udział dziecka w zajęciach „Aktywne Ferie” 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Gminy  

i Parafię pw. św. Marcina w Starej Kiszewie, w okresie od 11 do 15 lutego 2019r. 

 

 

………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko uczestnika 

 

………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania uczestnika 

 

………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego* w zajęciach „Aktywne Ferie”, 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Gminy  

i Parafię pw. św. Marcina w Starej Kiszewie. 

Oświadczam, że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać 

lub uniemożliwić udział w zajęciach. 

Przyjmuję do wiadomości, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie 

nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Jednocześnie biorę odpowiedzialność za moje dziecko w drodze do i z zajęć. 

 

 

………………………………………………………………….. 

        Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

 

 *niepotrzebne skreślić 

 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 

i Turystyki w Starej Kiszewie, ul. Tysiąclecia 25A, 83-430 Stara Kiszewa. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – m.zolnowska@starakiszewa.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu 

i Turystyki w Starej Kiszewie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Zapisując dziecko/Uczestnicząc w zajęciach w ramach Aktywnych Ferii, wyraża Pan/i zgodę 

na umieszczenie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie, 

przy ul. Tysiąclecia 25A, zdjęć zawierających swój wizerunek (wizerunek dziecka)  

zarejestrowany podczas realizacji zajęć w niektórych mediach: Internecie, prasie, telewizji. 

Jednocześnie przyjmując do wiadomości, że zarejestrowany wizerunek będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć. 

Państwa dane ze względu na udostępniane zdjęcia na portalu społecznościowym „facebook”, 

mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego. 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące 

partnerami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie. 

6) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury, 

Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych (mojego dziecka) w celu uczestnictwa w zajęciach w ramach Aktywnych Ferii 

prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie. 

 

 

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną ……………............................................................... 
                                                                                          data i podpis 

mailto:m.zolnowska@starakiszewa.pl

