
Zgoda na wyjazd 

 

 
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ………………………………… .. .. ……………, 
                                   (   imię i nazwisko dziecka   )                                                

 organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi do Kina Polonez w 

Skierniewicach na film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu” w dniu 19 

sierpnia 2021 r.  

Jednocześnie informuję, że moje dziecko: 

 Dobrze/źle znosi podróż autobusem…………………………………. 

 

 Inne istotne uwagi:   ……………………………………………….. 

 

Tel. kontaktowy do rodzica …………………………………………….. 

 

 

       ……………………………………. 

               Podpis opiekuna prawnego 

Program wyjazdu: 

Wyjazd 10:45 spod Urzędu Gminy w Słupi 

Powrót koło godz.  13:30 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgoda dotyczy…………………………………………………….. 

                                     (imię, nazwisko) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

takich jak: 

1) Imię i nazwisko 

2)  Numer telefonu 

3)  Wizerunek 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi związku z realizacją wyjazdu do 

kina Polonez w Skierniewicach na  film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. 

Rabuś z pociągu”. 
 

 

1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest: 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi z siedzibą: Słupia 136; 96-128 Słupia.  

Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: gokis@slupia.com.pl 

bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 

 telefonicznie - 509 813 962  

 pisemnie - kingamilczarek@bodo24.pl 

 osobiście lub pisemnie - Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/721 

3. Dane osobowe przetwarzane są lub będą: 



 w celu promocji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez realizację wyjazdu i publikację 

zdjęć na facebook Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi 

na podstawie udzielonej zgody, przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO).  

4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych 

konsekwencji. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

 Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 

281/721; 

 właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę 

prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione 

dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne oraz prawne na rzecz Ośrodka, tj. facebook 

https://www.facebook.com/gokisslupia  

 odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały strony internetowe oraz miejsca, w 

których zdjęcia są upubliczniane. 

6. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez 

okres wynikający  

z przepisu prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

 jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę 

w dowolnym momencie; 

 otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;  

 zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, 

niekompletne lub nieaktualne; 

 zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 

 zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli 

zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

 zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego 

administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 

 wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 

 nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i 

wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 

 wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub 

procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

 Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania 

zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 

 W ciągu 30 dni od złożenia żądania  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub 

odmówić realizacji żądania.   

 Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 

 

 

 

……………………………………………….. 

podpis 

https://www.facebook.com/gokisslupia

