
ZGODA NA WYJAZDY ORAZ ZAJĘCIA STACJONARNE DZIECKA – FERIE ZIMOWE Z KULTURĄ 2023 
 

A. Wyrażam zgodę na wyjazdy oraz zajęcia stacjonarne mojego dziecka                                                  

X ZAJĘCIA STACJONARNE W GOK 20.02.2023 r. (poniedziałek) 8:30-14:30 

X WYJAZD NA WYSTAWĘ BODY WORLDS W WARSZAWIE  21.02.2023 r. (wtorek) 8:30-14:30 

X WYJAZD DO PIJALNI CZEKOLADY WEDEL W WARSZAWIE 22.02.2023 r. (środa) 8:30-14:30 

X WYJAZD DO KRĘGIELNI HULAKULA W WARSZAWIE 23.02.2023 r. (czwartek) 8:30-14:30 

X ZAJĘCIA STACJONARNE W GOK 24.02.2023 r. (piątek) 8:30-14:30 

 
Dane rodzica/opiekuna prawnego 
Imię i nazwisko  

Adres zameldowania  

E-mail  Telefon kontaktowy !  

Uwagi o dziecku:  * 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na tego typu wyjazd/y. Oświadczam, że zapoznałam/łem się                                 

i akceptuję regulamin „Ferii z Kulturą 2023” organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku. 
   

______________________________ 
czytelny podpis 

B. Dane osobowe uczestnika 

Imię i nazwisko  

Adres zameldowania 
wpisać jeżeli jest  inny niż 
adres rodzica/opiekuna 

 

Data urodzenia  PESEL (WPISAĆ OBOWIĄZKOWO)  

Tel. kontaktowy  

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam    ….……………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO znajdującą się na kolejnej stronie.  

 
             ______________________  ____________________________________ 

data     podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 

 

 
ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA* 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka …………………………………………………………………………  
po zakończonych aktywnościach w ramach „FERII Z KULTURĄ 2023”, organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Pomiechówku, w dniach 20.02 - 24.02.2023r. 
Jednocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 
podczas samodzielnego powrotu do domu. 

 

 

______________________                                  ____________________________________ 
data                                                             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 
*nieobowiązkowe 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 
 

Zgodnie z wymogami 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) – dalej również jako „RODO”), informujemy 
Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych 
przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO. 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, ul. Kilińskiego 1, 05-180 

Pomiechówek (dalej również jako „ADO”).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: 

iod@pomiechowek.pl.  

3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez działanie – wypełnienie zgody na 

wyjazdy oraz zajęcia stacjonarne dziecka – FERIE ZIMOWE Z KULTURA 2023.  

4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a. uczestnicy „FERII ZIMOWYCH Z KULTURĄ 2023”; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla 

których administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego 

zrealizowaniu przez okres przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych).  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 

mailto:iod@pomiechowek.pl

