
……………………………………………………..                              Radzionków, ………………………… roku 
Imię i nazwisko rodzica/ 

opiekuna prawnego 

 
…………………………………………………….. 
PESEL dziecka 

 
………………………………………............ 
Adres zamieszkania dziecka 

 
…………………………………….............. 
Telefon kontaktowy do rodzica/ 

opiekuna prawnego 

 

         

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka …………………………………………………… na wycieczkę  
do ..................................................... w dniu ............................... 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału  
w wyjeździe i podróży autokarem. Po powrocie z wycieczki:  

 

• zobowiązuję się do odbioru mojego dziecka* 
• wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu* 

 

 *niepotrzebne skreślić 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych (imię i 
nazwisko, imię i nazwisko dziecka, PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania) dla potrzeb 

niezbędnych do organizacji i realizacji wyjazdu przez Centrum Kultury „Karolinka” w 

Radzionkowie. 
 TAK  NIE 

 
Wyrażam zgodę na przekazanie/ udostępnienie przez Centrum Kultury „Karolinka” w 

Radzionkowie moich i mojego dziecka danych osobowych (imię i nazwisko, adres, numer 

pesel) towarzystwu ubezpieczeń Ergo Hestia w celu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW 
w związku z uczestnictwem w wycieczce. 

 TAK  NIE 

 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych 

oraz prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną o przysługujących 

mi prawach. 

 
 

 

             …………………………………… 
              Czytelny podpis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka”   

z siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922. 

2.  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich i swojego dziecka danych osobowych i 

realizacji praw mailowo pod adresem: iod@karolinka.art.pl lub pisemnie na adres 

naszej siedziby. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka podane w oświadczeniu 

przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do: 

• organizacji i realizacji wycieczek, wyjazdów krajowych, wyjazdów 

zagranicznych, festiwali przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 

na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO,  

• zawarcia ubezpieczenia NNW w związku z uczestnictwem w wycieczce na 

podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, 

4. .Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka podmiotom uprawnionym 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz jeśli to konieczne 

podmiotom zewnętrznym w tym w związku z zawartym ubezpieczeniem 

NNW/kosztów leczenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przechowywane wyłącznie: 

a) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane  
lub do których są przetwarzane; 

b) w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem 

prawnym; 
c) w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o 

archiwizacji.  
 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO w art. 15-21 posiada Pani/Pan prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest 

dobrowolne lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału dziecka w organizowanych wycieczkach, wyjazdach krajowych, 

wyjazdach zagranicznych. 

 


