
 

 

 

 

 

 

…......................................................................................                                  ............................................... 
                  (imię i nazwisko opiekuna)                                                                                (PESEL opiekuna) 

 

 

…..........................................................................                                  ............................................. 
          (miejscowość zamieszkania opiekuna)                                                                   (nr telefonu opiekuna)  

 

 

 

                                                                               OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział nieletniego……………………………………………..……………….. 

ur....................................w wycieczce rowerowej  w dniu 6 września 2020 r., organizowanej 

przez Radę Osiedla Ołtaszyn. Oświadczam, że w/w nieletni bierze udział w wycieczce  na moją 

wyłączną odpowiedzialność. Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin wycieczki. 

 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHW związku z uczestnictwem mojego dziecka w wycieczce 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 

Administratora Danych Osobowych, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji wycieczki. (Prosimy o zapoznanie się z 

klauzulą) 

 

 
 

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

                   (data)                                                                                                                        (podpis) 

 

 

 

 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:  

1. Administratorem Państwa danych  osobowych  jest Rada Osiedla Ołtaszyn  z  siedzibą  przy ul. Pszczelarskiej 7, 52-

233 Wrocław; 

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo kontaktować się z 

pisemnie na adres Rady Osiedla; 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji wycieczki na podstawie wcześniej udzielonej zgody w 

zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO),W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie zgody osoby, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może spowodować brak 

możliwości korzystania uczestnictwa w wydarzeniu 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmioty lub organy władzy 

uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej; 

6. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w 

zakresie wymaganym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu 

jej cofnięcia. 

7. Mają Państwo prawo do: dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii, poprawienia  swoich   danych, ich 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane  niezgodnie  z  prawem, możecie wnieść  skargę  

do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych; usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli 

odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem; 

8. Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  automatycznemu  przetwarzaniu  w  tym profilowaniu. 


