
 

 

 

ZGODA NA WYCIECZKĘ  
 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki  

 

…..........................................................................................................................  

 

PESEL dziecka ……………………………,  

 

Imię i Nazwisko  Rodzica (opiekuna prawnego) oraz nr. telefonu  

 

………………………..………………………………………….…………………………….. 

 

w wycieczce organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim  

 

w dniu 05.07.2022 roku ( wtorek) do FARMY ILUZJI w TROJANOWIE. 

 

  

1. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

wycieczce.  

2.  Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie 

lokomocyjnej.  

3.  W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy 

medycznej lub leczenie ambulatoryjne.  

4.  Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.  

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko 

w trakcie trwania wycieczki  

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, 

alergie i uczulenia): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

…..……………………………………… 
data czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA, 

W TYM WIZERUNKU DZIECKA 
 

W związku z uczestnictwem mojego dziecka w wycieczce Farmy ILUZJI wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach i zakresie niezbędnym do realizacji 
wycieczki. Przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
 

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

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz w przypadku portalu Facebook na podstawie art. 49 ust. 1 lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. 

dobrowolnie udzielonej zgody, którą mogę w każdym czasie odwołać: 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez 

publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka (z tytułu uczestnictwa mojego dziecka 

w wycieczce) na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski i/lub Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu,  

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez 

publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka (z tytułu uczestnictwa mojego dziecka 

w wycieczce) na portalu FACEBOOK Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 

*niepotrzebne skreślić 

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

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim. W organizacji został wyznaczony 
Inspektor Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się wysyłając e-mail na adres:  
iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl lub korzystając z adresu korespondencyjnego: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Administrator 
przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a (dane osobowe zwykłej kategorii), art. 49 ust. 1 lit. a (w przypadku portalu 
Facebook) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku np. informacji o stanie zdrowia jeśli rodzic uzna za konieczne poinformowanie 
organizatora wycieczki w tym zakresie) tj. dobrowolne wyrażenie zgody. Dane osobowe dziecka, są przetwarzane w związku 
z uczestnictwem dziecka w wycieczce. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie uprawnionym odbiorcom. Dane osobowe 
przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje 
Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych 
osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
przenoszenia danych; cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność ́z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia dziecka na wycieczkę. Dane osobowe nie 
będą profilowane i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Administrator nie przekazuje danych do 
państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, niemniej jednak publikowanie zdjęć/filmów na portalu FACEBOOK może być za takie 
przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. 
Komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook, komunikatora Messenger lub polubienie Fanpage’a wiąże się 
również z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w/wym portalu społecznościowego. Mając na względzie fakt, iż Tarcza 
Prywatności (tzw. Privacy Shield), na podstawie której do tej pory odbywał się transfer do USA została unieważniona, Administrator pobiera 
niniejszą zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem portalu Facebook w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. a RODO – w wyniku braku 
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych 
w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych. Administrator ze względu na powyższe informuje, iż przetwarzanie danych może 
wiązać się z zwiększonym ryzykiem dla osób, których przetwarzanie dotyczy – wynika to z tego faktu, że Facebook przetwarza dane 
osobowe na własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: 
https://www.facebook.com/about/privacy - tym samym Administrator nie ma wpływu na ww. 

 



 
 

 
 


