
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 
W WYCIECZCE ORGANIZOWANEJ PRZEZ CTIK W ŚCINAWIE 

PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 
 

1. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki:  .........................................................................  

PESEL: ............................................ . na wycieczkę do  .............................................................  

organizowaną  przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie w dniu  .......................................  

 
Dane osobowe uczestnika : 

adres zamieszkania  ..................................................................................................................  

telefon kontaktowy  ....................................................................................................................  

2. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem 
zbiórki i zakończeniem wycieczki a domem. 

3. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wycieczce. 
4. Dodatkowe informacje o dziecku 

(choroba lokomocyjna, alergie, przyjmowane leki, oświadczenia lekarskie) 

 ...................................................................................................................................................  
5. W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki 

umożliwiające jazdę autokarem. 

W związku z udziałem mojego dziecka w wycieczce wyrażam zgodę na przetwarzanie jego  
oraz moich danych osobowych oraz wizerunku w celach realizacji wycieczki oraz w działaniach 
medialnych prowadzonych przez CTiK w Ścinawie. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, 
iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia 
ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

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

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Jednocześnie 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 przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie z siedzibą w przy ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa.                          

• Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie powołała Inspektora ochrony danych, kontakt: 76-8457917, e-mail 
kadry@ctik.scinawa.pl 

• Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem. 

• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom. 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie  
lub złożenia pisemnego wniosku o odmowie zgody na dalsze przetwarzanie danych. 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie  
lub w  przepisach prawa. 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  
na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy 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. 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

• Dane podaję dobrowolnie. 

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

(data, czytelny podpis) 

mailto:kadry@ctik.scinawa.pl

