
 

 

 

 

          
  Załącznik nr 1 
 

ZGODA I OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 

na udział w wycieczce do ……………………………………………………………………….……. 

 

w terminie …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

• Oświadczam, że biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne, wynikające z nie 

przestrzegania regulaminu wycieczki, spowodowane przez moje dziecko i wyrażam zgodę  na 

pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania  

wycieczki. 

• Wyrażam/  nie wyrażam/* zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekunów, 

związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia 

lub życia mojego dziecka, w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam  przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce. 

 

Ważne informacje o dziecku:  syn/córka 

 

* dobrze / źle znosi jazdę autokarem. 

* inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe 

itp.proszę wypisać) …………………………………………………………………………… 

* w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki 

umożliwiające jazdę autokarem i poinformowanie opiekunów wycieczki o tym fakcie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica) 

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

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

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

 

przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Gniewie pl. Grunwaldzki 16/17, do celów 

promocyjnych, poprzez zamieszczanie zdjęć oraz nagrań wideo z wizerunkiem dziecka w materiałach 

promocyjnych CKiBP takich jak filmy oraz zdjęcia oraz innych materiałach informacyjnych i 

promocyjnych w wersji papierowej oraz elektronicznej wydawanych przez CKiBP oraz zaufanych 

partnerów medialnych. Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian 

takich jak np. kadrowanie. Wizerunek dziecka może być wykorzystywany zgodnie z określonymi 

powyżej zasadami przez okres odpowiadający okresowi promocji i prowadzeniu akcji informacyjnej 

do czasu wycofania zgody. 

Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej 

innej formy gratyfikacji. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy 

z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 650). 

 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, 

Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, NIP: 5932626806, REGON 387844360, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

poczty elektronicznej biuro@ckibp.gniew.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i 

Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac Grunwaldzki, 83-140 Gniew. 

3. Dane osobowe Uczestnika wydarzenia przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu: 

 publikacji wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika wydarzenia o których mowa w 

regulaminie, na łamach mediów, o których mowa w Regulaminie wydarzenia, na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

mailto:biuro@ckibp.gniew.pl


4. Dane osobowe Uczestnika wycieczki, Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również 

podmiotom współpracującym w procesie realizacji wydarzenia, podwykonawcom, czyli podmiotom, 

z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp. 

5. Dane osobowe Uczestnik wycieczki przetwarzanie będą do momentu odwołania zgody, przy czym 

odwołanie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału w przedmiotowym wydarzenia, 

6. Uczestnik Imprezy posiada prawo do żądania od Administratora: 

 dostępu do danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, 

 sprostowania danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 

 usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 

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

które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej 

właśnie podstawie przetwarzał dane osobowe, 

 prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.   

7. Uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych 

osobowych Uczestnika wydarzenia. 

8. Podanie danych osobowych uczestnika wydarzenia jest dobrowolne, a udział w wydarzeniu jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

uczestnika wydarzenia. 

9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika wydarzenia do 

państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

10. Dane osobowe Uczestnika wydarzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą podlegały profilowaniu. 

11. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych Osobowych zamieszczamy w Polityce 

Prywatności dostępnej w siedzibie naszej jednostki oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: 

https://ckibp.gniew.pl/ochrona-danych-osobowych/polityka-prywatnosci 
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