
WAKACJOWANIE 2022 
 

------------------------------------------ 
* niepotrzebne skreślić 

 

Z G Ł O S Z E N I E 
 
I. DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ (dziecko) 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………….. Wiek  ………………………………… 

2. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….. Wiek …………………………………. 

3. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….. Wiek …………………………………. 
 
III. MIEJSCE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

GOK w Matyldowie / CAK w Boguszycach / OSP w Niwnej* 
 
IV. OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym ww. osoby niepełnoletniej:  

 wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w  zajęciach pn. „WAKACJOWANIE 2021” 
organizowanych w okresie wakacji 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Matyldowie/Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach/OSP w Niwnej oraz 
powierzam opiekę nad dzieckiem instruktorom prowadzącym zajęcia/spotkania; 
jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia pełnoletniego opiekuna w trakcie drogi 
dziecka na zajęcia jak i jego odbioru po zakończonych spotkaniach, 

 zanany jest mi program i przedmiot spotkań/zajęć oraz nie istnieją żadne 
(w szczególności zdrowotne, sanitarno-epidemiologiczne) przeciwskazania udziału 
mojego dziecka w zaplanowanych aktywnościach, 

 znany jest mi regulamin organizacji akcji „WAKACJOWANIE 2022” oraz zobowiązuje 
się do jego przestrzegania, 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach związanych 
z promocją działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie; w szczególności 
zgoda dotyczy: publikacji prasowych, informacji i zdjęć na stronach internetowych 
oraz profilach serwisów społecznościowych. 

 
 
 

      …………………………………………………..                        ………….…………………………............................. 
                            (data i miejsce)                                                           (podpis RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 
 
 

 
 



WAKACJOWANIE 2022 
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* niepotrzebne skreślić 

 

V. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 14 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 (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jak i Pana/Pani dziecka/podopiecznego jest Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie z siedzibą Matyldów 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem: iod@rawam.ug.gov.pl.  

3) Ww. dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji spotkań aktywizujących dzieci 
i młodzież w okresie wakacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4) Przetwarzane dane to: imię, nazwisko, wiek, nr telefonu. 

5) Odbiorcą ww. danych osobowych będzie organizator zajęć – Gminny Ośrodek Kultury 
w Matyldowie, podmioty przetwarzające, podmioty uprawnione do tego na podstawie 
przepisów prawa. 

6) Pani/Pana/Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7) Dane będą przechowywane przez okres adekwatny do rodzaju zaplanowanej działalności. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9) Nie posiada Pani/Pan prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
oraz prawa do przenoszenia danych. 

10)  Nie posiada Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie z uwagi przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

11)  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

12)  Dane osobowe pochodzą od Osoby Zgłaszającej. 

13)  W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób 
zautomatyzowany.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z wyżej wymienionymi informacjami. 
 
 
 
 
 

…………………………………..                            …….…………………………................... 
                 (data i miejsce)                                                                                  (podpis RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 


