
 
 

 
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH FERYJNYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W ŚWIERZAWIE 2022 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………….. 

Pesel  

 

Wiek dziecka: …………………………………….. 

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

w ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH FERYJNYCH prowadzonych przez CKSiT w Świerzawie   

 w dniach ………………………………………………………………….. 

 
Dane rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika: 

- imię i nazwisko rodzica/ rodziców …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
………………………………………………………           …………………………………………………………. 
              (miejscowość, data)           (podpis rodzica/ opiekuna ) 

 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, 

ul. Jeleniogórska 58, 59-540 Świerzawa i wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(określane jako „RODO”) w podanym niżej zakresie:  
Imię i nazwisko, pesel, wiek i adres zamieszkania, wiek,   
w celu: 
udziału dziecka w zorganizowanych zajęciach feryjnych prowadzonych przez CKSiT w Świerzawie.  

 
……………………….………………….……………  

                                 Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 
 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ............................……….………………………….………. 
(imię i nazwisko dziecka) utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzeń w ramach organizowanych zajęć feryjnych 
przez CKSiT w Świerzawie  

 
 
………………………………………………………           …………………………………………………………. 
              (miejscowość, data)           (podpis rodzica/ opiekuna ) 

           



 
 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

udzielonej zgody 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 

w Świerzawie, z siedzibą w Świerzawie 59-540, ul. Jeleniogórska 58, e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl 

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę 

kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka, e-mail: iod@lesny.com.pl 

3. Pana/Pani dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu: udziału dziecka w zorganizowanych zajęciach 

feryjnych prowadzonych przez CKSiT w Świerzawie w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO). 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa na podstawie stosownych umów zawartych z CKSiT 

w Świerzawie.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez: okres udziału dziecka w zorganizowanych zajęciach 

feryjnych prowadzonych przez CKSiT w Świerzawie (należy wskazać okres w jakim będzie trwało przetwarzanie 

danych, może być to określona data np. 1 stycznia 2019 r., ilość czasu np. 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody, na 

okres rekrutacji, trwania jakiegoś wydarzenia) 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z zorganizowanych zajęć 

feryjnych prowadzonych przez CKSiT w Świerzawie. (wskazać cel przetwarzania danych ). W przypadku braku 

wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy udział dziecka w zorganizowanych zajęciach feryjnych 

prowadzonych przez CKSiT w Świerzawie (wskazać skutek braku zgody).  

11. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu. 

 

Zapoznałem się…………..…………………………………………. 

Data, podpis  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ZGODA NA WYJŚCIE DZIECKA POZA PLACÓWKĘ W RAMACH ZAJĘĆ FERYJNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CKSIT W ŚWIERZAWIE 
 

Wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………….. 

do sali  gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Dworcowej w dniach 01.02.2022r. oraz 03.02.2022r. 

 

………………………………………………………           …………………………………………………………. 
              (miejscowość, data)           (podpis rodzica/ opiekuna ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ DO ZŁOTORYI ( MUZEUM ZŁOTA, WEJŚCIE NA BASZTĘ ORAZ SEANS 

KINOWY)W RAMACH ZAJĘĆ FERYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CKSIT W ŚWIERZAWE 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………….. 

Pesel  

w wycieczce do Złotoryi w dniu: 11.02.2022r. 

Jednocześnie informuję, że syn/córka: 

• Choruje/nie choruje na przewlekłe choroby …………………………………………………………………………………………. 

• Dobrze/źle znosi jazdę autokarem ………………………………………………………………………………………………………… 

• Jest uczulony (a) / nie jest uczulony (a) na …………………………………………………………………………………………….. 

• Inne uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika: 

- imię i nazwisko rodzica/ rodziców …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………           …………………………………………………………. 
              (miejscowość, data)                 (podpis rodzica/ opiekun 
 

           


