
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 
 

1. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ……..………………………………...……., 

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

organizowaną przez  Prochowicki Ośrodek Kultury w Prochowicach w dniu/dniach  

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

2. Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki a miejscem zamieszkania.  

3. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wycieczce. 

4. Dodatkowe informacje o dziecku:  (choroba lokomocyjna, alergie, przyjmowane leki) 

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

……………………………………………………………………………………………… 

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 

danych osobowych w celach realizacji wycieczki. Informuję, że zostałam/em 

poinformowany/a, 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 obojga rodziców/opiekunów) 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 
 

W związku 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prochowicki Ośrodek Kultury w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-

230 Prochowice. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iodo@amt24.biz.  

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji wycieczki na podstawie udzielonej zgody.  

4. Dane przechowywane będą przez okres realizacji wycieczki, następnie przez okres dochodzenia roszczeń. 

5. Dane osobowe będą przekazane firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia ubezpieczenia dla uczestnika 
wycieczki . 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza obszar EOG) 


